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بازاظحبذطثنمنحبػٍىباٌؼاٍِنٓبتاٌّعرشفناخباٌحىاِنح

بححبوازأافىبِحافظحباٌشسلنحبفىبظًبظائ

باوراز

بخاٌدبصثنحباٌهااىبذهاِى

بِدزضبداازجباألػّاي

بظاِؼحباٌصلاشيكب–اٌرعازجبوٍنحب

باٌٍّخص:ب

قددذتذ قددزـ اضذساعددخ اضددى رؾذيددذ اضؼٓخددخ ثددًؽ اداسح اْؽزددماف لاْؽزددشاج اضددم ًثى تددى 

اضػغزشثًبد اضؾسمغًخ ثػؾبتظخ اضششخًخ تى  ص عبئؾخ زمسلؾب، لخذ رع رطجًح اضذساعخ 

غغزشثه ؽسمغى ثػؾبتظخ اضششخًخ ؽًدش  02غغزشثه غؽ أصص  20ػطى اضؼبغطًؽ تى 

ػغزشدثًبد اضؾسمغًدخ غدؽ اَءجدبف بضاعدزػبسح اعزدادبف ػطدى اضؼدبغطًؽ ث 583ع رمصيغ ر

اعدددزػبسح  522% أو 88لقًئدددخ اضزػدددشيا لاِداسيدددًؽ، لزبؾدددذ اْعدددزغبثخ ثؿغدددجخ 

غغزمتبـ، لخبظ اضجبؽش ثؤعشاف اضزؾطًٓد اِؽابئًخ اضػططمثخ ْخزجبس تشلض اضذساعخ 

 ح غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف ؽ رطجًددلرمصددطذ اضذساعددخ اضددى لعددمد ػٓخددخ ػسغددًخ ثددً

اْؽزددشاج اضددم ًثى ثبضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ زػددب رمصددطذ اضذساعددخ اضددى لعددمد 

رددماتش غػبسعددبد اداسح  ًبد غؾددص اضذساعددخ تًػددب يزؼطددح ثػددذناخددزٓب ثددًؽ اضػغزشددث

رماتش  ًبد غؾص اضذساعخ تًػب يزؼطح ثػذناْؽزماف، لززضر لعمد اخزٓب ثًؽ اضػغزشث

     .اْؽزشاج اضم ًثى

Abstract: 

This study aimed to determine the relationship between 

containment and job burnout management in government 

hospitals in Sharkia governorate in light of the Corona pandemic, 

and the study was applied to workers in 12 out of 24 government 

hospitals in Sharkia governorate, where 385 survey 
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questionnaires were distributed to workers in government 

hospitals from doctors and staff Nursing and administrators, and 

the response was 88%, i.e, 340 completed questionnaires, and the 

researcher conducted the statistical analyzes required to test the 

study hypotheses, and the study concluded that there was an 

inverse relationship between the application of containment 

management practices and the reduction in job burnout in the 

hospitals under study, The study also found a difference between 

the hospitals under study regarding It is related to the degree of 

availability of containment management practices, as well as the 

existence of a difference between the hospitals under study 

regarding the degree of availability of job burnout, 

بأاحاًب:باٌّمدِح

غددؼه لاض د اضػؿظػددبد اضزدده يغددت اضؾثددب  ػطًددفاضؼؿاددش اضجشددشن قددم أقددع غدمغددب     

غدؽ أعددص اضزددذظ ؾؾددم اَتقدص لرؾدًدح غددب رشةجدف اضػؿظػددخ غدؽ أقددذاب ، لأؼ  ضزطدميشـ

اضػؿظػبد ْ رغزطًغ أؼ رؼػص ثثبػطًخ لزثبفح ثذلؼ اْقزػبظ ثبضؼؿاش اضجششن ، تًغت 

قع ، لأؼ رغدؼه اضده رػسًدؿكع ، تزدمتش رغؼه ْخزًبس أتقدطكع لأزثدبػطه اضػؿظػبد أؼ 

، لزددزضر رػددؿؾكع اضؾددماتض (ب6102)باٌحعننٕىب بضكددع اضزددذسيت لاضزؿػًددخ اضػؿبعددجًؽ 

كع اضزثدميا اضػؿبعدت تده صدٓؽًبد اضػؿبعجخ ضطجًؼخ ػػطكع ، لأؼ رػدؿؾلاَعمس 

)اٌعؼداْباِثذاع لػػطكع ، لغشبسززكع ته ارخبر اضدشاس ، لرشغًؼكع ػطه اضػجبدأـ 

تًكب ، لضسه رغزطًغ اضػؿظػخ غؽ تؼص رضر ػطًكب رمتًش اضجًئخ اضزه يسمؼ  (6102 ب

خ اضثددشل ضكددع ضزدددذيع اضؼددبغطًؽ ضددذيكع اضدددذسح لاضدبثطًددخ ػطدده رؾػددص اضػغددئمضًخ لاربؽدد

غددؽ خجددشاد لغؼطمغددبد رددئدن اضدده اِثددذاع لاضزثددمج تدده اضؼػددص  أتقددص غددب ضددذيكع

 .(6102 ب اٌعؼد)اٌؼثندىب
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 ض اضثددشد ضٓؽزددشاج اضددم ًثه ، ليؼجددش اْؽزددشاجلؾزًغددخ ضقددامء اضؼػددص خددذ يزؼددش    

اضددمح   س ثبْثزٓف لاِؽجبء لؾثبرخ اِسقبج اضغغذن لاضؿثغه لاضشؼماضم ًثه ػؽ ؽبض

)اٌفازب بببلاضطبخخ ضذن اضثشد ؾزًغخ  شلب لغؿبؿ اضؼػص لغزططجبد اضؼػص ةًش اضػؿبعجخ

اضدم ًثه قدم أػدشاض  اضده أؼ اْؽزدشاج (Eva., Et al., 2010)(ب بايشنسب6102

ؾثغًخ رؾذس ضطثشد اعدزغبثخ ضػغػمػدخ غدؽ اضظدشلب لاضؼماغدص اضزده غدؽ أقػكدب ءجًؼدخ 

اضم ًثخ أل اضؼٓخبد اضشخاًخ ثًؽ اضثشد لصغٓئف أل ثًؽ اضثشد لسإعدبئف أل ثدًؽ اضثدشد 

ته صٓصخ أثؼبد أعبعدًخ  اضثشد ضّؽجبء اضم ًثه لاْؽزشاج لغشإلعخ ، لرزػضص اعزغبثخ

اضؼبءثه ، اضشدؼمس ثبضغدطجًخ تده اضؼٓخدبد غدغ  ذؾغبص اضشخاه ، اْؾكبؾه اْلقه )رذ

    (6102(ب ب)ااؤاباآخنساْب ب6102ب)اٌحسينسى ب(Carolina, 2010)اٌخشيؽ( ، 

بب  ببب(Huo, et al., 2015) بب(Ahmad, et al., 2014)اٌننثؼطبليددشن 

(Oliver, Et al., 2015)  ضزدطًددص اْؽزددشاج غددذخص غؿبعددتأؼ اداسح اْؽزددماف 

طًص اِؽغبط ثبِؽجبء ته ئدن اضه ردب راضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػؿظػبد ، ؽًش أؾك

 .ضيذ غؽ اضدمح لاضطبخخ ضذن اضثشد ِؾغبص اضػكبظ اضػططمثخ ثسص اثذاع لاثزسبساضؼػص لر

، ؽًددش  ضؾذيضدخ تدده اداسح اضػدماسد اضجشدشيخأؽددذ اضػثدبقًع ا لرؼزجدش اداسح اْؽزدماف     

زجددش تطغددثخ لءشيدددخ رثسًددش رؼسددظ اضدًددبدح اضذيػدشاءًددخ اضزدده رددذتغ اضدددشاساد اضدده رؼ

، ؽًش أؾكب ضًغذ لعًطخ ضؾص غشبزص اضؼػص  اْخص غؿكب تى اضكًسص اضزؿظًػى اِداساد

 , (Gollan, 2019)لؽغدت ، لضسدؽ غثزدبػ ضٓثزسدبس لاِثدذاع تده ءدشج اضؼػدص 

(Wood, et al., 2014). 

لرؼجش اداسح اْؽزماف ػؽ ثؿبف ػٓخبد خميدخ ثدًؽ اِداسح لاضؼدبغطًؽ غدؽ خدٓش ستدغ     

غغددزميبد غشددبسزخ اضؼددبغطًؽ لرػسًددؿكع ثكددذب رؾغددًؽ اَداف اضددم ًثه لرؾدًددح اضزاًًددش 

ح ، لرؾدددد(ب6102)ػثننندباٌعنننرازب باضؿدددبعؼ لرؾغدددًؽ اضددددذساد اضخبصدددخ ثبضؼدددبغطًؽ ، 

اضدم ًثه ضػظبقش اضزى رئدو اضى ردطًدص اْؽزدشاج اْؽزماف اضسضًش غؽ اغػبسعبد اداسح 

، لاضزدده غددؽ اددػؿكب ، )غؼشتددخ اضؼددبغطًؽ غددب قددم اضػزمخددغ غددؿكع ، ليددذسزمؼ أقددذاتكع 

لغغئمضًبركع ، شؼمس اضؼبغطًؽ ثؤؼ ػػطكع عذيذ للعمد رٓئع خمن ثًؽ خدذساركع لاضؼػدص 
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ب ب(Olivier, et al., 2015)اضػططدمة غدؿكع ، رثدميا اضؼدبغطًؽ ثزؼظدًع غشدبسززكع( ، 

ب.(6102 باْ)اٌعؼد

اضدم ًثه  خخ ثًؽ اداسح اْؽزماف لاْؽزدشاجلثبضزبضه يشن اضجبؽش أقػًخ دساعخ اضؼٓ    

 .ؾخ زمسلؾبؽ ثبضػغزشثًبد اضؾسمغًخ ته  ص عبئضذن اضؼبغطً

بشأناًب:بِشىٍحباٌثحسب

تده ردطًدص اداسح اْؽزدماف رزػضص غشسطخ اضجؾش ته اضزؼشب ػطه اضدذلس اضدزن رددمظ ثدف    

 اضم ًثه ، لرضر غؽ خٓش اِعبثخ ػطه اضزغبإش اضزبضه : اْؽزشاج

ن اضؼددبغطًؽ اضددم ًثه ضددذ اداسح اْؽزددماف تدده ردطًددص اْؽزددشاج غػبسعددبد رددئصش زًددة     

 ؾخ زمسلؾب ؟ ص عبئ تى غؾبتظخ اضششخًخ اضؾسمغًخ  ثبضػغزشثًبد

ب-:ايٕثصكبِٓبهراباٌرعاؤيبػدجبذعاؤحاخبفسػنحبذرّصًبفىبببب

 غب قم غغزمن ادساذ اضؼبغطًؽ ته اضػغزشثًبد َثؼبد اداسح اْؽزماف ؟-2

 اضم ًثه ؟ ًؽ ته اضػغزشثًبد َثؼبد اْؽزشاجغب قم غغزمن ادساذ اضؼبغط-0

اضددم ًثه ضددذن  داسح اْؽزددماف ػطدده ردطًددص اْؽزددشاجا اضدده أن غددذن رددئصش غػبسعددبد-5

 ؾخ زمسلؾب ؟اضؼبغطًؽ ته اضػغزشثًبد ته  ص عبئ

باٌثحسبباٌصاًب:أهّنحش

 جغ أقػًخ اضجؾش غؽ خٓش :رؿ    

باألهّنحبإٌظسيحب:ب-أ

جغ أقػًخ اضذساعخ غؽ زمؾكب رزؿبلش غزاًشيؽ ضع يزؿبلضكب اضجدبؽضمؼ تده ؽدذلد ػطدع ؿر -2

 .اضم ًثه جؼا لقه اداسح اْؽزماف لاْؽزشاجب اضػاضجبؽش لغغزػؼف غغ ثؼقك

اضددم ًثه ، عددًثزؼ  تدده ردطًددص اْؽزددشاجاداسح اْؽزددماف رزؿددبلش قددزـ اضذساعددخ دلس  -0

اضػغدبش أغددبظ اضجدبؽضًؽ ضذساعددخ غزاًددشاد لعدًطخ تدده رطددر اضؼٓخدخ ، لدساعددزكب تدده 

 .غئعغبد أخشن ةًش اضػغزشثًبد

باألهّنحباٌرطثنمنحب:ب-ب

جغ أقػًخ قزـ اضذساعخ اضزطجًدًخ غؽ غغبش اضزطجًح ، ؽًش أؾكب رطجدح ػطده خطدبع رؿ     

خ ػبضػًبً لغؾطًبً لقم اضدطبع اضاؾى ، لغب اضظشلب اضؾبضً ؽًمن لاعزشارًغه ته  ص
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ؾخ زمسلؾب اضؼبضػًخ ، اَغش اضزن يذتؼؿب اضه اْقزػبظ عكخ عبئغؽ دلس ؽًمن ته غماضف 

 .عخ آساف اضؼبغطًؽ ثزضر اضدطبعضذسا

بزاتؼاًب:بأهدافباٌثحسب:

 -رؾدًدبً ضُعئطخ اضجؾضًخ يغؼه اضجؾش اضه رؾدًح اَقذاب اضزبضًخ :    

 .اضزؼشب ػطه غذن رماتش أثؼبد اداسح اْؽزماف ته اضػغزشثًبد -2

 .اضم ًثه ته اضػغزشثًبد غذن رماتش أثؼبد اْؽزشاج اضزؼشب ػطه -0

ؽ تده اضم ًثه ضذن اضؼبغطً داسح اْؽزماف ػطه ردطًص اْؽزشاجبس رؤصًش رطجًح ااخزج -5

 .اضػغزشثًبد

بخاِعاًب:بفساضباٌثحس

 -رؾدًدبً َقذاب اضجؾش ، رع صًبةخ تشل ض اضجؾش ػطه اضشسص اضزبضه :   

باٌفسضباٌسئنعىب:

 اداسح اْؽزماف لاؾخثدبض اْؽزدشاج " رمعذ ػٓخخ راد دْضخ غؼؿميخ ثًؽ غػبسعبد   

 اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "

بهراباٌفسضباٌفساضباٌفسػنحباٌراٌنحب:يٕثصكبِٓبابب

باٌفسضباٌفسػىباألايب:ب-

مس " رمعذ ػٓخخ راد دْضخ غؼؿميخ ثًؽ غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض اضشدؼ    

 زذؾه اِؾغبص اضشخاه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "ث

باٌفسضباٌفسػىباٌصأىب:ب-

 د اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض اْؾكدبذ" رمعذ ػٓخخ راد دْضدخ غؼؿميدخ ثدًؽ غػبسعدب   

 .اضؼبءثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "

باٌفسضباٌفسػىباٌصاٌسب:ب-

" رمعذ ػٓخخ راد دْضخ غؼؿميدخ ثدًؽ غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض اضشدؼمس    

 .ثبضغطجًخ ته اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ "

ب

ب
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بظااظاًب:بتدااباٌثحسب

بذرّصًبتدااباٌثحسبفنّابيٍىب:ببب

 .ءجدذ رطر اضذساعخ ػطه اضػغزشثًبد اضؾسمغًخ ثػؾبتظخ اضششخًخ تداابذطثنمنحب: -

يدزادددش رطجًدددح رطدددر اضذساعدددخ ػطددده اضؼدددبغطًؽ تددده اضػغزشدددثًبد  تنننداابتشنننسيحب: -

 اضؾسمغًدددخ غؾدددص اضذساعدددخ ثػؾبتظدددخ اضشدددشخًخ غزػضطدددخ تددده ) اَءجدددبف ، قًئدددخ

 .اضزػشيا ، اِداسيًؽ(

) سعدبد اداسح اْؽزدماف لقدده سزدضد اضذساعددخ ػطده دلس غػب تنداابِاظناػنحب: -

غشددبسزخ اضػؼطمغددبد ، اضددذػع اضزسؿمضددمعه ضطؼػددص ، اضزددذسيت لاضزطددميش ، اْؾددذغبط 

اضدم ًثه لاضػزػضطدخ  ضزؼميا ( ته ردطًص أثؼبد اْؽزشاجاضم ًثه ، اضزؾثًض لا

اضؼدددبءثه ، اضشدددؼمس ثبضغدددطجًخ تددده  اْؾكدددبذ ه )ردددذؾه اِؾغدددبص اضشخاددده ،تددد

  .اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ(

بظاتؼاًب:بأظٍابباٌثحسب

اػزػذ اضجبؽش ػطده اضذساعدخ اضؿظشيدخ لاضذساعدخ اضػًذاؾًدخ ، تددذ خدبظ اضجبؽدش ثدبعشاف بببب

غغؼ غسزجه ضّءٓع ػطه اضذساعبد لاضجؾمس اضؿظشيخ لاضذساعدبد اضػًذاؾًدخ غدؽ أعدص 

ضطذساعدخ ، أغدب ػطده غغدزمن اضذساعدخ اضػًذاؾًدخ ، تددذ خدبظ اضجبؽدش ثؿبف اِءدبس اضؿظدشن 

ثػدبثطخ ػًؿخ غؽ اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد ضزغػًغ ثًبؾبد اضذساعخ غؽ غثشداد اضؼًؿخ 

، لخددذ خددبظ اضجبؽددش ثزؾطًددص رطددر اضجًبؾددبد غددؽ خددٓش اضطددشج اِؽاددبئًخ اضػؿبعددجخ 

 .ْعزخٓل اضؿزبئظ

 صبغؿبً : ؾػمرط لغزاًشاد اضجؾش :

بِرغنساخباٌثحسب:بب-أ

 -رزؾذد غزاًشاد اضجؾش اَعبعًخ ته اٌره :   

 ليشػص اَثؼبد اضزبضًخ : اٌّرغنسباٌّعرمًب)بِّازظاخبداازجباحاتراا ب(ب-

 .ضطؼػص اضذػع اضزسؿمضمعه-0                    .غشبسزخ اضػؼطمغبد-2

 .اِؾذغبط اضم ًثه-2                    .اضزذسيت لاضزطميش-5

 .اضزؾثًض لاضزؼميا-3
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باٌاظنفىب(بايشًّباألتؼااباٌراٌنحب:باٌّرغنسباٌراتغب)باحاترساق-

 .اضؼبءثه اْؾكبذ-0               .اضشخاه رذؾه اِؾغبص-2        

 .اضشؼمس ثبضغطجًخ ته اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ-5        

بّٔاذضباٌثحسب:-بب

ب     اياظحباٌشىًباٌراٌىباٌؼاللحبتنٓبِرغنساخباٌدزاظحب:ببب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بببببببببببببب

ب(0شىًبزلُب)بببب                                      

بّٔاذضباٌدزاظح

بذاظؼاًب:باٌدزاظاخباٌعاتمحب

رؼزجش اضذساعبد اضغبثدخ قه اضشزًضح اَعبعًخ اضزه يدمظ ػطًكب اضجؾدش لخبصدخ لأؼ     

غمادمع اداسح اْؽزدماف غدؽ اضػثدبقًع اِداسيددخ اضؾذيضدخ ػطده غؿظػبرؿدب اضػادشيخ اضزدده 

 كشد ػطه اضغبؽخ اضػؼشتًخ خٓش اضثزشح اَخًشح ، لخدذ أعدثشد عكدمد اضجدبؽضًؽ ػدؽ 

ح اْؽزددماف لعددمب يددزع ػددشض ثؼددا اضذساعددبد  كددمس ػددذح دساعددبد رؿبلضددذ اداس

اضؼشثًخ لاَعؿجًخ اضزه عجح أؼ رؿبلضذ غمامع اضجؾش أل ثؼا عماؾجف ، غدغ غشاػدبح 

أؾف عمب يزع رؾطًص قزـ اضذساعبد غؽ ؽًش أقذاتكب لاضغماؾت اضزه رؼشاذ ضكب ، غدغ 

 المتغير المستقل المتغير التابع

  قاالحترا ممارسات إدارة االحتواء

 الوظيفى

 تدنى اإلنجاز الشخصى

 العاطفى كاالنها

 الشعور بالسمبية فى العالقات مع اآلخرين

 مشاركة المعمومات-

 الدعم التكنولوجى لمعمل-

 التدريب والتطوير-

 الوظيفى االندماج-

H1 

H11 

H12 

H13 
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اضزؼطًدح رؾذيذ أقع اضؿزبئظ اضزه رمصطذ اضًكب ، ػطه أؼ يدزع ثؼدذ ػدشض رطدر اضذساعدبد 

 .ػطًكب ، لرضر ضزؾذيذ اضثغمح اضجؾضًخ اضؿظشيخ لاضزطجًدًخ اضزه ردمظ ػطًكب غشسطخ اضجؾش

 اضذساعبد اضغبثدخ اضػزؼطدخ ثبداسح اْؽزماف : -أ

ته قزا اضغدضف يدزع ػدشض اضذساعدبد اضغدبثدخ اضزده رؿبلضدذ دساعدخ اداسح اْؽزدماف ،    

اَعؿجًدخ ػدؽ أقػًدخ اداسح اْؽزددماف لػطده اضدشةع غدؽ رضايدذ قدزـ اضذساعددبد تده اضدذلش 

لرؤصًشقب ػطه أداف اضؼبغطًؽ ثبضػؿظػخ ، اْ أؼ ؾاًت اضدذلش اضؿبغًدخ ثادثخ ػبغدخ 

لاضؼشثًخ ثاثخ خبصخ غؽ قزـ اضذساعبد غبصاش خطًدص ؾغدجًبً ، لتًػدب يطده ػدشض 

 ضكزـ اضذساعبد :

 (ب:بب6102ازاظحب)باٌعؼداْب ب -

تدده رؼضيددض سأط اضػددبش اضؿثغدده دساعددخ رؾطًطًددخ  " اداسح اْؽزددماف اضؼددبضه لرؤصًشقددب    

 .ٌساف ػًؿخ غؽ أػقبف قًئخ اضزذسيظ ته ثؼا اضغبغؼبد لاضسطًبد اَقطًخ اضؼشاخًخ "

بهدفدبهرٖباٌدزاظحبدٌىبتناْبِدىبذأشنسبداازجباحاتراا بػٍىبزأضباٌّايبإٌفعىب:ببببب

 .خ اضؼشاخًخلخذ رع رطجًح اضذساعخ ته غغػمػخ غؽ اضغبغؼبد لاضسطًبد اَقطً -

لخددذ رمصددطذ اضذساعددخ اضدده لعددمد ػٓخددخ اسرجددبء راد دْضددخ غؼؿميددخ ثدددًؽ اداسح  -

 .اْؽزماف لسأط اضػبش اضؿثغه

ب(ب:6102 ببازاظحب)اٌؼثندىب باٌعؼدب-

 ." دلس اداسح اْؽزماف اضؼبضه ته رؼضيض اضؼذاضخ اضزؿظًػًخ "                

ح اْؽزدماف تده رؼضيدض اضؼذاضدخ ثدًؽ قذتذ قدزـ اضذساعدخ اضده اضزمصدص اضده دلس اداس -

 .اضؼبغطًؽ ته اضػؿظػخ

لرمصددطذ اضذساعددخ اضدده لعددمد دلس ِداسح اْؽزددماف تدده رؼضيددض اضؼذاضددخ اضزؿظًػًددخ  -

 .غزػضطخ ته )ػذاضخ اضزمصيغ ، اضؼذاضخ اِعشائًخ ، اضؼذاضخ اضزثبػطًخ(

ب(ب:6102ازاظحب)ػثدباٌعرازب بفستاْب ب -

 " غذن رماتش أثؼبد اداسح اْؽزماف اضؼبضه ته اضػؿظػبد اضزؼطًػًخ "       

باهدفدبهرٖباٌدزاظحبدٌىب:

 .ؼسظ اضزثبصًص اضػشرجطخ ثبداسح اْؽزمافرمتًش اءبس تسشن لؾظشن ي -2
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اضزؼشب ػطه غغزمن غػبسعبد لأثؼبد اداسح اْؽزماف غؽ ؽًش لعمدقب لاغسبؾًدخ  -0

 .رطميشقب لاضؼػص ثكب

 .اضػدزشؽبد اضٓصغخ ضزؼضيض اداسح اْؽزماف لتح اَعظ اضؼطػًخردذيع  -5

باذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

أ كشد ؾزبئظ اضزؾطًص اِؽابئه ضػزاًشاد اداسح اْؽزماف أؾكدب زبؾدذ تده اْرغدبـ  -2

 .اِيغبثه غغ لعمد رثبلد ثًؽ أثؼبد اداسح اْؽزماف

ثسثددبفح لتؼبضًددخ لتدددبً  أؼ اداسح اْؽزددماف رغددبػذ اَتددشاد تدده اضمصددمش اضدده أقددذاتكع -0

 .ٌساف اضػغزداه غؿكع

 .اَقػًخ اضؿغجًخ َثؼبد اداسح اْؽزماف رخزطة ثبخزٓب اضػؿظػخ غؾص اضذساعخ -5

ب(ب:ب6102ازاظحب)اٌحعٕىب بب-

 " أصش غػبسعبد اداسح اْؽزماف اضؼبضه ته رؿشًط سأط اضػبش اضجششن "   

بهدفدبهرٖباٌدزاظحبدٌىب: -

د اداسح اْؽزددماف )اْؾددذغبط اضددم ًثه ، اضزؾثًددض اضزؼددشب ػطدده غغددزمن غػبسعددب -2

 .لاضزؼميقبد ، اضذػع اضزسؿمضمعه ضطؼػص( ته غاشب اضشاتذيؽ

اضزؼدددشب ػطددده غغدددزمن رؿشدددًط سأط اضػدددبش اضجشدددشن ) اضزسبغدددص ثدددًؽ ساط اضػدددبش  -0

 .اضجششن، خامصًخ سأط اضػبش اضجششن( ته غاشب اضشاتذيؽ

 .ط سأط اضػبش اضجششنرؾذيذ أصش غػبسعبد اداسح اْؽزماف ػطه رؿشً -5

اضزؼشب ػطه ردؤصًش غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ػطده اضزسبغدص ثدًؽ سأط اضػدبش  -2

 .اضجششن

 .اضزؼشب ػطه رؤصًش غػبسعبد اداسح اْؽزماف ػطه خامصًخ سأط اضػبش اضجششن -3

باذاصٍدبذٍهباٌدزاظحبدٌىب:

لعددمد رددؤصًش رل دْضددخ اؽاددبئًخ ضػػبسعددخ اداسح اْؽزددماف ػطدده رؿشددًط سأط  -2

 .اضػبش اضجششن

لعمد رؤصًش رل دْضخ اؽادبئًخ ضػػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ػطده اضزسبغدص ثدًؽ  -0

 .سأط اضػبش اضجششن
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لعمد رؤصًش رل دْضدخ اؽادبئًخ ضػػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ػطده خامصدًخ سأط  -5

  .اضػبش اضجششن

ب(ب:6102ازاظحب)بأتابٌنفحب بب-

 " ػٓخخ اداسح اْؽزماف اضؼبضه ته رؼضيض اِثذاع اِداسن "     

قددذتذ قددزـ اضذساعددخ اضدده اضزؼددشب ػطدده اضؼٓخددخ ثددًؽ غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف  -

 .لاعزشارًغًبد اِثذاع اِداسن "

باذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

أؼ دسعدخ ادساذ اَتدشاد ضػػبسعدبد اداسح اْؽزدماف تدمج اضػزمعدط ، لزددبؼ ادساذ  -2

 .تشاد ْعزشارًغًبد اِثذاع اِداسن ػبضًخاَ

لعددمد ػٓخددخ اسرجددبء غمعجددخ راد دْضددخ اؽاددبئًخ ثددًؽ غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف  -0

 .لاعزشارًغًبد اِثذاع اِداسن

لعددمد ػٓخددخ غؼؿميددخ غمعجددخ ثددًؽ ثؼددا غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف لاعددزشارًغًخ  -5

 .اِثذاع اِداسن

ب:ب(Olivier.et.al, 2015)ازاظحبب-

" اضدددذلس اضػؼدددذش ضػػبسعدددبد اداسح اْؽزدددماف ػطددده اضؼٓخدددخ ثدددًؽ اضدًدددبدح اضزؾميطًدددخ    

 ضطػذيشيؽ لاْضزضاظ اضزؿظًػه اضثؼبش "

قذتذ قزـ اضذساعخ اضه ردًًع اضذلس اضػؼذش ضػػبسعبد اداسح اْؽزماف ػطده اضؼٓخدخ  -

 .ثًؽ اضدًبدح اضزؾميطًخ ضطػذيشيؽ لاْضزضاظ اضزؿظًػه اضثؼبش ضطؼبغطًؽ

غم ة يؼػطمؼ ته اضشدشزبد اضػبضًدخ اضسجدشن تده  026لرسمؾذ ػًؿخ اضذساعخ غؽ  -

اعزخذاظ اضػدؿكظ اضمصدثه اضزؾطًطده غدؽ خدٓش خبئػدخ اعزدادبف لصػدذ  رع زؿذا لخذ

 .ػطه أتشاد ػًؿخ اضذساعخ

لرمصطذ اضذساعخ اضه اضؼذيذ غؽ اضؿزدبئظ أقػكدب ، أؼ قؿدبذ صٓصدخ رثدبػٓد غؼؿميدخ  -

خ لغػبسعبد اداسح اْؽزماف لثشسص أزضش رؾذيذاً ، رجًؽ ثؤؼ زًٓ ثًؽ اضدًبدح اضزؾميطً

 .غؽ غػبسعخ اضػشبسزخ ثبضػؼطمغبد لاضػشبسزخ ثبضدمح رؼسظ اضدذسح ػطه اضدًبدح
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ب:ب(Huo. et.al, 2015)ازاظحبب-

" أصش غػبسعبد اداسح اضػماسد اضجششيخ راد اْؽزماف اضؼبضه ػطه رسبغص عطغدطخ   

 اضزمسيذ "

اضذساعخ اضده ثًدبؼ أصدش غػبسعدبد اداسح اضػدماسد اضجشدشيخ راد اْؽزدماف قذتذ قزـ  -

اضؼبضه ػطه رسبغص عطغدطخ اضزمسيدذ تده ػشدشح ثطدذاؼ ، لرسدمؼ غغزػدغ اضذساعدخ غدؽ 

ػشدشح ثطددذاؼ قدده اعدزشاضًب ، اضاددًؽ ، تطؿددذا ، أضػبؾًدب ، ايطبضًددب ، اضًبثددبؼ ، زمسيددب ، 

 .خأعجبؾًب ، عميغشا لاضمْيبد اضػزؾذح اَغشيسً

لرمصطذ اضذساعخ اضه أؼ قؿبذ ػٓخخ اسرجبء ايغبثًخ ثًؽ غػبسعبد اداسح اضػماسد  -

  .اضجششيخ راد اْؽزماف اضؼبضه ػطه رسبغص عٓعص اضزمسيذ

ب:ب (Wood .et.al, 2014)ازاظحبب-

 " أثؼبد غمخغ اداسح اْؽزماف اضؼبضه "   

 .رؼضيض اِثذاع لاْثزسبسقذتذ قزـ اضذساعخ اضه غؼشتخ اَثؼبد اَزضش رؤصًشاً ته  -

بذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

أؼ اداسح اْؽزددماف اضؼددبضه رؼػددص ػطدده اضػمائػددخ ثددًؽ اْؽزًبعددبد اضثشديددخ لأقددذاب  -2

اضػؿظػخ غؽ خٓش رجؿه غػبسعبد اْؽزماف اضؼبضه ته راػًع اضؼػص لتدشج اضؼػدص 

ش لاضػشلؾدددخ اضم ًثًدددخ لاضزدددذسيت لاضزػسدددًؽ لغشدددبسزخ اضؼدددبغطًؽ لاضزدًدددًع لرطدددمي

 .اضػؼشتخ لاضؾماتض لاضزؼميقبد

 .لعمد ػٓخخ خميخ ثًؽ رؾغؽ اضخذغخ لاػزػبد اْؽزماف اضؼبضه -0

ب:ب(Ahmad . et.al, 2014)ازاظحبب-

" دلس اضشاب اضم ًثه ته اضؼٓخخ ثًؽ اداسح اْؽزماف اضؼبضه لاَداف اضدم ًثه    

 ضطؼبغطًؽ "

اداسح اْؽزماف اضؼبضه  قذتذ قزـ اضذساعخ اضه اضزؼشب ػطه ءجًؼخ اضؼٓخخ ثًؽ -

لاَداف اضدددم ًثه ضطؼدددبغطًؽ ، ثبِادددبتخ اضددده رؾذيدددذ اضزدددؤصًش اضمعدددًط ضطشادددب 

اضم ًثه ػطه اضؼٓخخ ثًؽ اداسح اْؽزماف اضؼبضه لاَداف اضم ًثه ضطؼبغطًؽ ته 

 .خطبع اضجؿمذ ثبضجبزغزبؼ
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سح لرمصددطذ اضذساعددخ اضدده أؼ قؿددبذ ػٓخددخ خميددخ ثددًؽ اداسح اْؽزددماف اضؼددبضه لادا -

اضؼددبغطًؽ لأؼ اضشاددب اضددم ًثه يددشرجط ثشددسص ايغددبثه غددغ أداف اضؼددبغطًؽ ، زػددب أؼ 

اضشاددب اضددم ًثه ضددف رددؤصًش لعددًط تدده اضؼٓخددخ ثددًؽ اداسح اْؽزددماف اضؼددبضه لاَداف 

 .اضم ًثه ضطؼبغطًؽ ته خطبع اضجؿمذ ثبضجبزغزبؼ

ب:بب(Kam & Wong, 2013)ازاظحبب-

 ثذاع "" دلس اداسح اْؽزماف ته رؾدًح اِ   

قذتذ قزـ اضذساعخ اضه ثًبؼ دلس اداسح اْؽزماف تده رؾدًدح اِثدذاع ثبِادبتخ اضده  -

رمادددًؼ ػٓخدددخ اداسح اْؽزدددماف غدددغ زدددص غدددؽ اِثدددذاع اضزؿظًػددده لاضزسؿمضدددمعه 

 .لاضزغميده ته ششزبد صؿبػخ اِضسزشلؾًبد اضاًؿًخ

بد ششزخ صًؿًخ رؼػص ته صؿبػخ اِضسزشلؾً 0322لرسمؼ غغزػغ اضجؾش غؽ  -

 .ششزخ 264أغب ػًؿخ اضجؾش اضزه رع رغػًغ اضجًبؾبد غؿكب شػطذ ػطه 

لرمصدطذ اضذساعدخ اضده أؼ اداسح اْؽزدماف رددئصش ثشدسص ايغدبثه ػطده زدص أثؼددبد  -

اِثدددذاع ، زػدددب أؼ اِثدددذاع اضزؿظًػددده يزمعدددط اضزدددؤصًش ثدددًؽ اضؼٓخدددخ ثدددًؽ اداسح 

 .اْؽزماف لاِثذاع اضزسؿمضمعه

ب(ب:6101ازاظحب)ازاب بتعٓب بب-

 " اداسح اْؽزماف اضؼبضه لأصشقب ته اَداف اضزؿظًػه "   

قدذتذ قددزـ اضذساعدخ اضدده اضزؼددشب ػطده أصددش اداسح اْؽزدماف اضؼددبضه تدده اَداف  -

 .اضم ًثه

لرمصطذ اضذساعخ اضه لعمد أصش ايغبثه ِداسح اْؽزدماف ثدبَداف اضزؿظًػده ،  -

غزطدمسح ردئدن اضده دػدع لاػزػبد اضػؿظػخ غؾص اضذساعخ ػطه أعبضًت اداسيدخ 

لرشددغًغ اضػددم ثًؽ ضددذيكب لرؼضيددض خددذساد اضؼددبغطًؽ تدده اضػشددبسزخ تدده ارخددبر 

اضدشاس ، زػب أزذد اضذساعخ ػطده أقػًدخ ردمتًش اضػؼطمغدبد اضسبغطدخ لاضػؿبعدجخ 

 .ْؽزًبط اضػغزثًذيؽ

 اضم ًثه : جبْؽزشااضذساعبد اضغبثدخ اضػزؼطدخ ث -ة

ب(ب:6102اباآخساْب ؤازاظحب)بااب-
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ه ضطػػشادًؽ تده لؽدذاد ثاضدم ً ًش ثًئخ ػػص اضزػدشيا ػطده اْؽزدشاج" رؤص   

 اضشػبيخ اضػشزضح "

 ًش ثًئددخ ػػددص اضزػددشيا ػطدده اْؽزددشاجقددذتذ قددزـ اضذساعددخ اضدده رؾذيددذ غددذن رددؤص -

 .اضم ًثه ضطػػشاًؽ ته لؽذاد اضشػبيخ اضػشزضح

لرمصطذ اضذساعخ اضه أؼ ثًئدخ اضؼػدص ضكًئدخ اضزػدشيا زبؾدذ ثًئدخ ػػدص ةًدش  -

زدبدس اضزػدشيا اضػشدبسذ تده ، لرضر غؽ لعكدخ ؾظدش غؼظدع أػقدبف غٓئػخ 

اضذساعددخ ، زػددب رجددًؽ أؼ اضزماصددص لاضؼٓخددبد ثددًؽ اَءجددبف لاضزػددشيا ثددشأن 

ضػدماسد ردماتش ا رؾدًددبً تده ثًئدخ اضؼػدص صدعغؽ أزضدش اَثؼدبد  ىاضسبدس اضزػشيق

لاضذػع غؽ خجص اِداسح ،  ىلاػذاد اضػػشاًؽ ، صع اضدًبدح لاِششاب اضزػشيق

 .صع غشبسزخ اضزػشيا ته شئمؼ اضػغزشثه

ب(ب:6102ازاظحب)بػثدهللاب بب-

 اضم ًثه ضذن َءجبف " " اضػؿبؿ اضزؿظًػه لاْؽزشاج  

 قددذتذ قددزـ اضذساعددخ اضدده اضزؼددشب ػطدده خاددبئي اضػؿددبؿ اضزؿظًػدده اضغددبئذ تدده -

غغزشثه ثؿده عدمية اضؼدبظ زػدب يذسزدف اَءجدبف ، لردؤصًش اضػؿدبؿ اضزؿظًػده ثؤثؼدبدح 

اضزسؿمضمعًب ، اضػشدبسزخ تده  –اضؾماتض  –ؾػط اضدًبدح  –اضػخزطثخ )اضكًسص اضزؿظًػه 

 ػًخ اضػكبساد ( ػطه دسعخ اْؽزشاجاضزذسيت لرؿ –ارخبر اضدشاس ، ػػطًخ اْرابش 

 –اضغدطجًخ تده اضزؼبغدص غدغ اٌخدشيؽ  –اضؼدبءثه  ؾكبذضم ًثه ثؤثؼبدح اضػخزطثخ )اْا

 .رذؾه اِؾغبص اضشخاه( ضذن قئْف اَءجبف 

بالدبذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

 .عبف ردًًع اَءجبف ضطػؿبؿ اضزؿظًػه ثبضػغزشثه عطجًبً  -2

 .اضم ًثه عبفد غشرثؼخ دسعخ شؼمس اَءجبف ثبْؽزشاج -0

    .اضم ًثه اْؽزشاجؽ اضػؿبؿ اضزؿظًػه لدسعخ لعمد اسرجبء ػسغه ثً -5

ب(ب:6102ازاظحب)اٌحسيسىب بب-

اضددم ًثه ضددذن اضؼددبغطًؽ ثدطددبع  خددخ ثددًؽ غسمؾددبد اضدًددبدح لاْؽزددشاج" دساعددخ اضؼٓ  

 اضخذغبد اضاؾًخ ثػؾبتظخ اضششخًخ " 



 
 .... دراسة تطبيقية على العاملين بالمستشفيات الحكومية الوظيفى  قالعالقة بين إدارة االحتواء واالحترا

 د / خالد صبيح الهادي تهامى 

 0202  اضشاثغاضؼذد                                اضػغطذ اضؾبدو ػشش                             

82 

 
 

 قذتذ قزـ اضذساعخ اضه : -

 بئذح لثًؽ اضشؼمس ثؤثؼدبد اْؽزدشاجرؾذيذ ءجًؼخ اضؼٓخخ ثًؽ أؾػبء اضدًبدح اضغ -2

اضم ًثه ته غغزشثًبد اضدطبع اضؼبظ لاضدطبع اضخبل ثبضؿغجخ ضُءجبف لقًئخ 

 .اضزػشيا

، ثبػزجدبس اضدؿػط  اضزؼشب ػطه اَؾػبء اضدًبديخ اضغبئذح ته خطبع اضخذغبد اضادؾًخ -0

اضدددم ًثه ضطؼدددبغطًؽ تددده  ع اضػزاًدددشاد اضػدددئصشح ػطددده اْؽزدددشاجأقددد اضدًدددبدن اؽدددذ

 .اضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ

تدده غغزشددثًبد اضدطددبع اضؼددبظ  ذ  ددبقشح اْؽزددشاجدسعددخ رماعدداضزؼددشب ػطدده  -5

 .لاضدطبع اضخبل ثبضؿغجخ ضُءجبف لقًئخ اضزػشيا

اضم ًثه ته غغزشثًبد اضدطبع اضؼبظ لاضدطدبع  اضزؼشب ػطه أعجبة اْؽزشاج -2

 .اضخبل

غؾبلضددخ اضزمصددص اضدده ثؼددا اضػدزشؽددبد لاضزمصددًبد اضزدده رغددبػذ اضدددبئػًؽ ػطدده  -3

ضدزن يؾدذ غدؽ اؾزشدبس  دبقشح اعزخذاظ ؾػط اضدًدبدح اضػٓئدع ا اداسح اضػغزشثًبد ػطه

  .اضم ًثه ثآصبسقب اضغطجًخ ثػب يكذب اضه رؾدًح زثبفح لتؼبضًخ اضؼػص اْؽزشاج

باذاصٍدبذٍهباٌدزاظحبدٌىب:

ْ رمعذ تشلج غؼؿميدخ ثدًؽ اَؾػدبء اضدًبديدخ ثبضؿغدجخ َءجدبف لقًئدخ اضزػدشيا تده  -2

 .اضخبلغغزشثًبد اضدطبع اضؼبظ لاضدطبع 

أؼ اضؿػط اضدًبدن اَزضش شدًمػبً ثبضؿغدجخ ضُءجدبف لقًئدخ اضزػدشيا تده غغزشدثًبد  -0

ُءجددبف ضاضدطددبع اضؼددبظ قددم اضددؿػط اضددذيسزبرمسن ثًؿػددب اضددؿػط اَزضددش شددًمػبً ثبضؿغددجخ 

 .قًئخ اضزػشيا ته غغزشثًبد اضدطبع اضخبل قم اضؿػط اْعزػبػهل

اضددم ًثه اضؼددبظ ضػغزشددثًبد اضدطددبع اضؼددبظ ثبضؿغددجخ ضُءجددبف  أؼ غغددزمن اْؽزددشاج -5

اضددم ًثه ضػغزشددثًبد اضدطددبع  تدده ؽددًؽ أؼ اضػغددزمن اضؼددبظ ضٓؽزددشاجغزمعددطبً، 

 .اضخبل ثبضؿغجخ ضُءجبف غشرثؼبً 

اضددم ًثه ضػغزشددثًبد اضدطددبع اضؼددبظ لاضدطددبع اضخددبل  أؼ غغددزمن اضؼددبظ ضٓؽزددشاج -2

 .ثبضؿغجخ ضكًئخ اضزػشيا عبف غشرثؼبً 
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اضددم ًثه ، لقددم غددب  ضطدًددبدح لاْؽزدشاج بذ ػٓخددخ ػسغددًخ ثدًؽ اَؾػددبء اضخػغددخقؿد -3

  .شرئزذ اِشبسح اضغبضجخ ضػؼبغٓد اسرجبء زؿذا

ب(ب:6102ازاظحب)باٌشؼالْب بب-

 اضم ًثه ؾؾم ؾػمرط غدزشػ ضػغئمضًخ اضثشد لاضدًبدح " " غماعكخ اْؽزشاج   

زماف اضددم ًثه زظددبقشح اداسيددخ قددذتذ قددزـ اضذساعددخ اضدده غؾبلضددخ اضزؼشيددة ثددبْؽ -

لؾثغًخ ، لاضزؼشب ػطه ءجًؼزكدب لأعدجبثكب لأػشاادكب لآصبسقدب ، لغؾبلضدخ رؾذيدذ 

 .غغئمضًخ اضزؼبغص غؼكب ته اضغبؾت اضثشدن لاضدًبدن

بالدبذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

اضم ًثه اضؼذيدذ غدؽ اَعدجبة ثزؼطدح غؼظػكدب ثبضػؿظػدخ  ردة لساف ؽبضخ اْؽزشاج  -

رؼبغطكددب غددغ اضػددم ثًؽ لادداط اضؼػددص لةًددبة اضددذلس لػددذظ  ل شلتكددب لأعددطمة

 .اضػشبسزخ ته ارخبر اضدشاس لاؾؼذاظ اضزذليش اضم ًثه

اضم ًثه أػشاض رجذل ػطه اضػم ة زبضؼضضخ لادؼة اْرادبش لاضدًدبظ  اْؽزشاج -

 .ثبضؼػص ثبضؾذلد اضذؾًب ، اابتخ اضه اضززغش لاضؿظشح اضذلؾًخ ضٓؾغبص

اضغددطمزًخ  اضددم ًثه زبضؿظشيددخ اضزدده رثغددش اْؽزددشاج ذ غددؽ اضؿظشيددبدقؿددبذ اضؼذيدد -

 .اضػؼشتًخ لؾظشيخ اضزؾطًص اضؿثغه لاضؿظشيخ اضمعمديخلاضؿظشيخ 

اضم ًثه ضًغذ غؾامسح ػطه اضػؿظػخ لاؾػب رؿؾادش تده  اضػغئمضًخ ته اْؽزشاج -

 اضػغئمضًخ اضدًبديخ لاضػغئمضًخ اضثشديخ لاضػغئمضًخ اضػشزشزخ ثًؽ اضدًبدح لاضثشد

ب(ب:6106حسيسىب باٌازاظحب)بب-

 اضم ًثه " أصش اضشػبيخ اضػكؿًخ ػطه اْؽزشاج"     

كؿًدخ تده زدص ثؼدذ غدؽ قذتذ قزـ اضذساعخ اضه دساعدخ غدذن ردؤصًش أثؼدبد اضشػبيدخ اضػ -

 .اضم ًثه أثؼبد اْؽزشاج

باذاصٍدبذٍهباٌدزاظحبدٌىب:

ػكؿًخ اضه ؽذ اسرثبع دسعبد ثؼذن اضشػبيخ اضػكؿًخ لاضػدًبط اضسطه ضطشػبيخ اض -2

 .غب ضذن اضؼبغطًؽ

 .اضم ًثه ض دسعبد زص ثؼذ غؽ أثؼبد اْؽزشاجاؾخثب -0
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اضددم ًثه ْ يزددؤصش غؼؿميددبً ثددؤن غددؽ ثؼددذن اضشػبيددخ  اؼ اضػدًددبط اضسطدده ضٓؽزددشاج -5

اضػكؿًخ زدص ػطده ؽدذح ، ثًؿػدب يدئصش اضػدًدبط اضسطده ضطشػبيدخ اضػكؿًدخ ردؤصًشاً ػسغدًبً 

  .اضم ًثه اجؼؿميبً ته اضػدًبط اضسطه ضٓؽزشغ

ب(ب:6106ازاظحب)بتعاضب بب-

اضددم ًثه ضددذن اضػػشاددًؽ تدده غغزشددثه اضشددثبف  " اضؼماغددص اضػددئصشح ػطدده اْؽزددشاج    

 ثدطبع ةضح  "

اضدم ًثه  خ اضؼماغدص اضزده ردئصش ػطده اْؽزدشاجقذتذ قزـ اضذساعخ اضده دساعد -

 .ضذن اضػػشاًؽ

باذاصٍدباٌدزاظحبدٌىب:

ضجؼدذ  ثؼدبً ضجؼدذ اِعكدبد اضدم ًثه لغدؿخثااضم ًثه زبؼ غشر أؼ غغزمن اْؽزشاج -2

 .رجطذ اضػشبػش لخطح اضشؼمس ثبِؾغبص

 .اضم ًثه ضذن اضػػشاًؽ خ ػسغًخ ثًؽ لامػ اضذلس لاْؽزشاجلعمد ػٓخ -0

 .اضم ًثه ضذن اضػػشاًؽ خخ ءشديخ ثًؽ ػتف اضؼػص لاْؽزشاجلعمد ػٓ -5

 .اضم ًثه ضذن اضػػشاًؽ لاْؽزشاجثًؽ ثًئخ اضؼػص اضػبديخ لعمد ػٓخخ ػسغًخ  -2

 .اضم ًثه ًؽ اضػغبؾذح اْعزػبػًخ لاْؽزشاجلعمد ػٓخخ ػسغًخ ث -3

 .اضم ًثه خ ثًؽ اضزؼضيض اِيغبثه لاْؽزشاجلعمد ػٓخخ ػسغً -4

ؽًددش رددؤصًشـ ػطدده  ؽاددمش غزاًددش اضزؼضيددض اِيغددبثه ػطدده اضػشرجددخ اَلضدده غددؽ -6

اضددم ًثه تًػددب أؽزددص لاددمػ اضددذلس اضػشرجددخ اضضبؾًددخ أغددب غزاًددش اضػغددبؾذح  اْؽزددشاج

 .اضم ًثه ضبضضخ غؽ ؽًش رؤصًشـ ػطه اْؽزشاجاْعزػبػًخ تدذ اؽزص اضػشرجخ اض

بػاشساًب:باٌخٍفنحبإٌظسيحبٌٍدزاظحب

ِداسح اؽزددماف يغددؼه اضجبؽددش غددؽ خددٓش رطددر اضغضئًددخ اعددزؼشاض اضخطثًددخ اضؿظشيددخ    

 .م ًثهاض لاْؽزشاج

ب

ب

ب
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بداازجباحاتراا ب:ب-أ

بِفهاَبداازجباحاتراا ب:ب-

لاضجبؽضًؽ تددذ  دبً ضمعكبد ؾظش اضسضًش غؽ اضسزبةضدذ رؼذدد غثبقًع اداسح اْؽزماف لت   

ثؤؾكب غػبسعبد رؾبلش غؽ خٓضكب اداسح اضػؿظػخ رؾغًؽ اَداف ب(Guy, 2003)ػشتكب 

اضؼٓخددبد اضزدده يسددمؼ اضؼددبغطًؽ  اضزؿظًػدده غددؽ خددٓش صيددبدح غؾزميددبد اضؼػددص لرؾغددًؽ

ثؤؾكددب ػجددبسح ػددؽ ؽضغددخ غددؽ  (Huo. et al., 2015)غغددئمضًؽ ػؿكددب ، زػددب ػشتكددب 

لاَعبضًت اضدبئػخ ػطه ػٓخبد غجؿًخ ػطه اضضدخ اضػزجبدضخ ثًؽ اِداسح لاضؼدبغطًؽ  جاضطش

، لاضدبئػددخ ػطدده خددذسح اضؼددبغطًؽ ػطدده ارخددبر اضدددشاساد اضاددؾًؾخ تًػددب يخددي اضؼػددص ، 

بر خددشاساد اداسيددخ ؾبعؾددخ لغؼددبستكع ْرخدد كعلاضزدده رػسددؽ اضؼددبغطًؽ غددؽ رطددميش غكددبسار

(ب6101)بازاب بتعنٓب بدح اِؾزبعًخ ، زػب يؼشتكب لتؼبضًبد اضؼػص ضضيب ؽمش ؾشبءبدً 

قدده ػػطًددخ غشددبسزخ رغددزخذظ اضطبخددخ اضسطًددخ ضطؼددبغطًؽ ضزشددغًغ اضزددضاغكع ؾؾددم اضؿغددبػ 

يددئصش ثددف  ثؤؾكددب اضذسعددخ أل اضػددذن اضددزو (6101 بب)اٌؼثننند اضزؿظًػدده ، زددزضر ػشتكددب 

خ غغددزمن اضؼددبغطًؽ تدده زًثًددخ رؿظددًع لرؿثًددز أػػددبضكع لأداف غكددبغكع ػددؽ ءشيددح سإيدد

ثؤؾكدب ؽضغدخ غدؽ  (Olivier. et al., 2015)ادسازكدع لرطدميش اثدذاػبركع ، ليؼشتكدب 

اضػػبسعبد رؾثًض اضؼبغطًؽ لرؼضص غكبساركع غؽ خٓش اضػضيدذ غدؽ اضزػسدًؽ لاضػشدبسزخ 

ثؤؾكددب شددسص غددؽ  (Kam & Wong, 2013)اضزده رػؿؾكددب ضكددع اضػؿظػدخ ، لػشتكددب 

غ غغددزميبد اضزددضاظ اضؼددبغطًؽ غددؽ أعددص أؼ يسددمؼ أشددسبش اِداسح اضكبدتددخ لاضػمعكددخ ضشتدد

لتده  دص غدب ،اضؼدبغطًؽ لاِداسح  ثبْػزػبد ػطده اضؼٓخدبد اضغًدذح ثدًؽاضغطمذ غؿقجطبً 

ردذظ يػسؽ اضدمش أؼ اداسح اْؽزماف قده غغػمػدخ غدؽ اضػػبسعدبد اضػغدزخذغخ غدؽ خجدص 

ػؿظػدخ لرضيدذ غدؽ اضػؿظػخ لاضزه ركذب اضه ستغ غغزميبد اضضدخ ثدًؽ اضؼدبغطًؽ لاداسح اض

خذساركع اضغمقشيخ، لرؼضص غشدبسززكع تده ػػطًدبد لاعدشافاد اضػؿظػدخ ضطمصدمش اضده 

اَقذاب اضػططمثخ لاضزه يزع خًبعكب غؽ خٓش )غشبسزخ اضػؼطمغبد ، اضذػع اضزسؿمضمعه 

 .ضطؼػص ، اضزذسيت لاضزطميش، اْؾذغبط اضم ًثه ، اضزؾثًض لاضزؼميا(

ب

ب
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بأهّنحبداازجباحاتراا ب:ب-

(ب ببب6102اٌرنناٌىب)بأتننابٌنفننحب برؿجددغ أقػًددخ غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف ػطدده اضؿؾددم   

 , (Huo.et.al, 2015)(ب ب6101ازاب باتعنننٓب بب)(ب 6102)اٌعنننؼداْب 

(Doody, 2007) : 

زمضًذ اَتسبس لاِثذاع لصيبدح خذساد اضؼبغطًؽ ػطه ؽص ضرؼزجش غاذساً سئًغه  -2

 .اغسبؾًبد لخذساد اضؼبغطًؽ غغ اضم ًثخغشبزص اضؼػص ، لاضزؤزذ غؽ غٓئػخ 

رغبػذ اضؼبغطًؽ ػطه اززغبة اضػكبساد لاضػؼبسب اضػططمثخ لستغ غغدزميبد  -0

سابئكع ػؽ اضؼػص ثبضػؿظػخ ، لرؼػص ػطه رؾغًؽ ل بئة اضػماسد اضجشدشيخ 

 .اضػخزطثخ

غشبسزخ اضؼبغطًؽ ته اضػؼطمغبد يغبػذقع ػطه تكع سإيخ لأقذاب اضػؿظػخ ، لرضر  -5

 .غؽ عكمدقع اضػجزلضخ ضزؾدًح اَقذاب اضػططمثخيؼضص 

ؽ غددؽ خددذسح اضػؿظػددخ ػطدده صددؿغ اضدددشاساد غددؽ خددٓش غشددبسزخ اضؼددبغطًؽ تدده رؾغدد -2

 .ارخبر اضدشاساد ته أغبزؽ اضؼػص

 .رؤخز ته اػزجبسقب رؤصًش اضجًئخ اضخبسعًخ لاضضدبتخ اضزؿظًػًخ ػطه غخشعبد اضػؿظػخ -3

ه رؾغًؽ عمدح اضػؿزظ أل اضخذغخ ، لرضر غػبسعبد اداسح اْؽزماف ردمد اضػؿظػخ اض -4

غدؽ خددٓش صيددبدح داتؼًدخ اضؼددبغطًؽ ػطدده اضؼػدص ، غػددب يدطددص رسطثدخ اضؼػددص ، ليخثددا 

 .غؼذش دلساؼ اضؼػص

لعمد خًبدح خميخ غؽ خػدخ اضزؿظدًع رؼػدص ػطده رمضًدذ سأن غشدزشذ ػدؽ أقػًدخ  -6

 .اضزؾغًؽ اضػغزػش

 .ليذسزمؼ أقذاتكع لخذساركعرغؼص اضؼبغطًؽ خبدسيؽ ػطه غؼشتخ غب قم غزمخغ غؿكع  -8

رؼػدددص ػطددده رطدددميش خدددذساد اضؼدددبغطًؽ غدددؽ خدددٓش اضزدددذسيت اضػغدددزػش تددده عػًدددغ  -6

ؼ اضثشصددخ ضطؼددبغطًؽ ْعددزخذاظ اضػغددزميبد  ؽ اَداف ، لرزدًد اِداسيددخ غددؽ أعددص دػددع رؾغدًد

 .غكبساركع لخذساركع
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بأهدافبداازجباحاتراا ب:ب-

 .Kim & Wong)ركدذب اداسح اْؽزدماف اضده رؾدًدح اضؼذيدذ غدؽ اَقدذاب لاضزده أقػكدب  

 : (6102 ب)ػثدباٌعرازب ب(Voipio, 2015)ب ب(2013

ؽشيخ اثدذاف اضدشأن لاضؼػدص ضذن اضؼبغطًؽ غؽ خٓش اػطبئكع  صيبدح اضشاب اضم ًثه -2

 .ته تشج ػػص

لرؼضيدض رمضًدذ صيبدح تشل اضؼبغطًؽ ته صدؿبػخ اضددشاساد تده أغدبزؽ اضؼػدص  -0

 .اَتسبس ضذيكع

، لرضدر غدؽ  غماعكخ اضزكذيذاد اضجؾضًخ لاخزؿبل اضثشلصيبدح خذسح اضػؿظػخ ػطه  -5

خددٓش رجددبدش اضػؼطمغددبد لتكددع غغددػمؽبد لأتسددبس اضؼددبغطًؽ ، لاضؼػددص ػطدده ستددغ 

  .كع ضزؾغًؽ أدائكع اضم ًثىغغزميبد تكع اضؼبغطًؽ ضم بئث

شددبسزخ اضؼددبغطًؽ لتددشج اضؼػددص ضزددذسيت لغلؾددخ اضزؿظًػًددخ لااضؼػددص ػطدده رجؿدده اضػش -2

ؽ اؽزًبعددبد اضؼددبغطًؽ ًع لاضزدًدد ؽ لرطددميش اضػؼشتددخ لغسبتددؤح اَداف ضطػمافغددخ ثدًد لاضزػسدًد

 .لأقذاب اضػؿظػخ

اززغبة اضؼبغطًؽ اضػكبساد لاضػؼبسب اضػططمثخ لاؽزشاظ اضزاد لاضدذسح ػطده  -3

غدبـ اضػؿظػدخ ، اضزؼطع ، غػدب يؼدضص اضشدؼمس ثبْؾزػدبف لاضدمْف ضدذن اضؼدبغطًؽ ر

لززضر ردطًص غشبزص اضؼػص لاضزمرش لصيبدح اِثذاع لاْثزسبس لرضر غؽ خدٓش 

اػطبف اضؼبغطًؽ اضػضيذ غؽ ؽشيخ اضزاشب لاضزػسًؽ لؽشيخ ارخدبر اضددشاساد 

 .اضػؿبعجخ ضظشلب اضؼػص

بأتؼاابداازجباحاتراا ب:ب-

رؿددبلش اضجبؽددش أثؼددبد اداسح اْؽزددماف لرجميجكددب غددؽ خددٓش اضشعددمع اضدده اضؼذيددذ غددؽ    

(ب ب6102(ب ب)باٌعننؼداْب بب6102 بب)باٌؼثننند ب اٌعننؼداضذساعددبد لاضزدده غددؽ أقػكددب 

 بب(kam.& wong, 2013) بب(Olivier, et al., 2015)(بب ب6102)اٌحعنٕىب 

(Hou. et al., 2015) : 

رؼزجدش غشدبسزخ اضػؼطمغددبد غدؽ أقدع أثؼدبد اداسح اْؽزددماف ، ِشنازوحباٌّؼٍاِناخب:ب -2

لرضر ثغجت اضزاًشاد اضغشيؼخ لاضػزٓؽدخ اضزه رؾذس ته ثًئدخ اضؼػدص اضزده عؼطدذ 
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اضػؿظػخ رغؼه اضه عؼص اضؼبغطًؽ ضذيكب خدبدسيؽ ػطده رمخدغ غشدبزص اضؼػدص لؽطكدب ، 

سدمؼ ؽزػده لادشلسن ، ثؾًدش ر اضدزن عؼدص غدؽ غشدبسزخ اضػؼطمغدبد أغدش اَغش

غشبسزخ اضػؼطمغبد ػؽ زػًخ اضػخشعبد لعمدركب لاضخذغبد اضزه ردذغكب اضػؿظػخ 

لاضؼمائددذ لاَسثددبػ اضػؾددددخ لسدلد تؼددص اضؼػددٓف ، لػطدده غددذيشيؽ اضػؿظػددبد أؼ 

يسمؾما لااؾًؽ ته غشبسزخ اضػؼطمغبد ، َؾكب رغدبػذ اضؼدبغطًؽ ػطده سإيدخ غدذن 

غدًؽ أدائكدب، تثده اضػؿظػدبد اضزده غغبقػخ أػػبضكع ته رؾدًح أقذاب اضػؿظػدخ لرؾ

رطجح اداسح اْؽزماف رع اعزجذاش اضؿظع اضػشزضيخ ثدبضؿظع اضزده رؼزػدذ ػطده غشدبسزخ 

اضػؼطمغبد تثه  ص غشبسزخ اضػؼطمغبد يغػؼ َن تشد ثاا اضؿظش ػدؽ اضػغدػه 

اضددم ًثه ضددف اضؾاددمش ػطدده اضػؼطمغددبد ، غػددب يغددبػذ اضؼددبغطًؽ غددؽ رؿظددًع أؾثغددكع 

غبـ اضزاًشاد اضجًئًخ لاضػؿبتغًؽ لاضؼػدٓف ، تؾبعدخ اضؼدبغطًؽ اضده ثغشػخ لتبػطًخ ر

اضػؼطمغددخ غغددزػشح تكددع ْ يغددزطًؼمؼ رمخددغ لخددذ اؽزًددبعكع ضطػؼطمغددخ ، تددبؼ رددع 

أػقبف اضؼدبغطًؽ اضػؼطمغدبد ؽدمش أداف أػػدبش اضػؿظػدخ لخططكدب لاعدزشارًغًبركب 

اْثزسددبساد عددمب يددئدن اضدده ستددغ غغددزمن خددذسح اضؼددبغطًؽ ػطدده ردددذيع اَتسددبس ل

لاضػدزشؽددبد ضزؾغددًؽ اضؼػددص لصيددبدح غغددزمن اضزثددبقع لاضزغددبؾظ ثددًؽ اضؼددبغطًؽ ، 

ليئدن اضه اؽزماف اضؼبغطًؽ لخذسركع ػطه اضزسًة غغ اضػزاًشاد اضجًئًخ لاضزؿظًػًخ 

ه يددزع تًكددب اياددبش اضػؼطمغددخ اضكبغددخ جددش غشددبسزخ اضػؼطمغددبد ػددؽ اضذسعددخ اضزدد، لرؼ

ؼ رسدددمؼ راد غادددذاخًخ ، ؽًدددش أؼ غشدددبسزخ لاضذخًددددخ تددده اضمخدددذ اضػؿبعدددت لأ

اضػؼطمغددبد غددغ اضؼددبغطًؽ عددًضيذ شددؼمسقع ثؤقػًددخ غددب يئدلؾددف غددؽ أػػددبش ضطػؿظػددخ 

  .ليشتغ غؽ اضزضاغكع رغبـ اضػؿظػخ

اؼ اْرغبقددبد لاضػزاًدشاد اضؾبضًددخ ضدؿظع اضؼػددص رئزددذ  اٌندػُباٌرىٕاٌنناظىبٌٍؼّنًب: -0

ػطه أقػًخ دلس رسؿمضمعًدب اضػؼطمغدبد تده غخزطدة اضدطبػدبد لاضػغدبْد ، ؽًدش 

 اد اضؼػددص لاِداسح اضؾذيضددخ لغدددمسدأصددجؾذ عددضف أعبعدده لأداح غكػدددخ غددؽ أدل

أعبعه ضذػع ػػص اضػؿظػخ، لضسؽ اضزؾذن اضؾدًده ضطػؿظػدبد اضػؼبصدشح ضدًظ تده 

ش ػطه اضزسؿمضمعًب لضسؽ ته زًثًخ اعدزخذاظ اضزسؿمضمعًدب زدؤداف اعدزشارًغًخ اضؾام

تدده غماعكددخ اضزؾددذيبد اضسجًددشح اضزدده رماعددف اضػؿظػددخ ضقددػبؼ ؾغددبػ لاعددزػشاس 
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اضػؿظػبد ، لرؼشب رسؿمضمعًب اضػؼطمغبد ثؤؾكب غغػمػخ غؽ اَعكضح اِضسزشليؿخ 

ذػع غددؽ أعددص اضؼػددص اضزدده لاضجددشاغظ لاضػؼددذاد لاضػددماسد اضػشرجطددخ لاضػغددزخذغخ ضدد

  .رغؼص اضػؼطمغبد اضػخضؾخ لاضزه رع رمضًذقب غؽ اضغكص غشبسززكب لاعزخذاغكب

( ثؤؼ اضذػع اضزسؿمضمعه أؽذ غػبسعبد اداسح  6102اٌعؼداْب ب لضزضر يشن )          

اْؽزماف لاضزه رؼػص ػطه سثط لاؽزماف اضؼبغطًؽ ثبضزسؿمضمعًب اضػغزخذغخ ته اؾغبص 

ثبِاددبتخ اضدده رمضًددذ ؾددمع غددؽ اضزؼددبلؼ لاضزسبغددص ثددًؽ قددزـ اضزسؿمضمعًددب أػػددبضكع 

لاِداساد لاَخغبظ ثبضػؿظػخ ، لقم غب عًئدن اضه صيبدح سابف اضؼبغطًؽ ػدؽ ثًئدخ 

 .اضؼػص ثبضػؿظػخ لاضغؼه اضه رؾدًح اَقذاب اضزؿظًػًخ

لرضدر يزططدت رزػضص اضػًضح اضزؿبتغًخ َن غؿظػخ ته خمح اضؼػدص  اٌردزيةبااٌرطايسب:-3

غدؽ اضػؿظػدخ أؼ رجدده خددمح ػػطكدب ثبضسثدبفح لاضثبػطًدخ اضػططمثددخ ثبعدزػشاس لرضدر غددؽ 

خٓش اضزذسيت اضػغزػش ػطه زص أعبضًت لءشج اضؼػص اضغذيذح لاءٓػكدع ػطده زدص 

غ اضؼددبغطًؽ تدده ًدداضػغددزغذاد تًػددب يخددي ػػطكددع ، لرضددر َؼ اضزددذسيت يددضلد عػ

اد اضػططمثخ اضزه رػسدؿكع غدؽ رؤديدخ ػػطكدع اضػؿظػخ ثبضػؼطمغبد لاضػؼبسب لاضػكبس

ثبضشسص   اضغطًع ، لرػبشًبً غغ اْرغبقبد اضؾذيضخ ضػػبسعدبد اداسح اضػدماسد اضجشدشيخ 

لرطميش ركدذب اضده ستدغ غغدزمن اضػكدبساد  غغ اداسح اْؽزماف لاغ خطط رذسيت

د لاضػؼبسب ضذن اضؼبغطًؽ غؽ أعص صيبدح خذسركع ػطده اضػشدبسزخ تده ارخدبر اضددشاسا

لاضؼػص اضغػبػه لاضدذسح ػطه ؽص غشبزص اضؼػدص ، لرسدمؼ اضابيدخ غدؽ اضزدذسيت تده 

 ص اداسح اْؽزماف لاغ اضػؼشتخ اضػؾذدح لاضػكبساد اضػططمثخ لاضدذسح ثشسص 

اؾشدبف غؿظػدخ غزؼطػدخ  ػطدى أعبعه لغشزدض تده ثشؾدبغظ ردذسيجه غؾدذد يغدبػذ

عمدح اضػؿزظ لاضخذغخ يؾبلش أتشادقب اعزضػبسقب لرطجًح غب رؼطػمـ ته رؾغًؽ 

 .اضزه ردذغكب اضػؿظػخ

يزقدددػؽ اْؾدددذغبط اضدددم ًثه غدددضيظ غدددؽ اضػشدددبػش لاضؼماغدددص  احأننندِاضباٌننناظنفىب:-2

اضغطمزًخ لاضؼبءثًخ ، تبْؾذغبط اضم ًثه ؾشبء يسشط اضؼبغطًؽ غدؽ خٓضدف عكدمدقع 

ردف غؽ أعص رؾدًح أتقص أداف ، ليئدن اْؾذغبط اضم ًثه اضه صيبدح صددخ اضثدشد لخذس

ػطه أداف اضؼػص لرثبؾًف ته رؾدًدح أتقدص أداف ، تبْؾدذغبط يزػًدض ثبضطبخدخ لاضثؼبضًدخ 
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لاضػشبسزخ اضؼبضًخ ، ؽًش أؾف ؽبضخ ايغبثًخ غؾغمعخ رؼجش ػؽ سابف اضؼبغطًؽ 

ػؽ ػػطكع ، ؾزًغخ رماتح لاؾغغبظ اضثشد غغ ل ًثزف ، لقزا اْؾذغبط يمضذ ضذن 

ن لاِضكددبظ لاضؾػددبط ، غػددب يددئدن اضدده ثبَقػًددخ لاضثخددش لاضزؾددذ شددؼمساضثددشد 

 .رطبثح اضؼبغطًؽ غغ أدلاسقع

أؼ اشددجبع ؽبعددبد لسةجددبد اضؼددبغطًؽ لغددذن ساددبئكع ػددؽ اٌرحفنننصبااٌرؼننايطب:ب-5

اضؼػددص يؼزجددش غؾددشذ أعبعدده ضغددطمزكع ؾؾددم رؾدًددح أقددذاب اضػؿظػددخ ، لاضزؾثًددض 

اضثددشد دلؼ  لاضزؼدميا قؿددب يدزع ػطدده زددٓ اضغدبؾجًؽ اضػددبدن لاضػؼؿدمن ، َؼ غؼبغطددخ

اْقزػبظ ثبضغبؾت اضؿثغه لثًئخ اضؼػص اضػؾًطخ لاضؾماتض لأؾظػزكب اضػخزطثدخ يدؿؼسظ 

عطجبً ػطه أداف اضثشد ته اؾغبصـ ضؼػطف ، ليدطص اضشةجخ ضذيف ته اضزدذظ لرطميش خذساردف 

لأدائف  اضم ًثه ، لزثبفح اضثشد ته اضؼػص رزمخة ػطه اضددذسح ػطده اضؼػدص ، اضشةجدخ 

بضدذسح ػطه اضؼػص رزؾدح ثددذساد لغكدبساد لخجدشاد لغغدبساد اضثدشد ته اضؼػص، ت

اضم ًثًخ ، أغب اضشةجخ ته اضؼػص رزؾدح غؽ خدٓش اضؾدماتض اضزده رمعدف عدطمذ اضثدشد 

اضه رؾدًح أقذاب اضػؿظػخ ، تؼذظ رماتش اضؾماتض اضػؿبعجخ عًئصش عطجبً ػطه غغدزمن 

  .سابف اضؼبغطًؽ لاؾزػبئكع للْئكع ضطػؿظػخ

باٌاظنفىب:باحاترساق-ب

باٌاظنفىب:بِفهاَباحاترساقب-

اضدم ًثه ،  غؾدذد لدخًدح ضٓؽزدشاج اخزطة آساف اضسزبة لاضجبؽضًؽ ته لاغ رؼشيدة   

 Baverly)( 0992فاٌثؼطب)زياْب باضم ًثه  ب أدن اضه رجبيؽ رؼشيثبد اْؽزشاجغػ

ًثه " ثؤؾف اضم  شاجؼشتف غؽ عبؾت أعجبة ؽذلس اْؽزي (6102)ػثدهللاب ب (2005 ,

ؽبضخ ؾثغًخ غزٓصغخ ، رؿشؤ ػؿذغب يزؼشض اضؼبغطًؽ اضده ثًئدخ ػػدص ادبةطخ ثبِادبتخ 

 .لاضػماسد اضػؿخثقخ حاضه غطبضت اضؼػص اضػزضايذ

 بب(Maslach&micharl,2015) (Bruce,2009)ليؼددددددشب اضددددددجؼا اٌخددددددش 

(Paul,2013)ب(Jay,2016)ؼمس اضددم ًثه ثؤؾددف " قددم شدد جلتدددبً َػددشاض اْؽزددشاب

أل اْعددزؿضاب اضؼددبءثه ، لاضغددطجًخ تدده اضؼٓخددبد ،  اضثددشد ثددؤػشاض زددًٓ غددؽ اْؾكددبذ

لرددذؾه اِؾغددبص اضشخادده ، لقددزـ اَػددشاض ةبضجددبً غددب رؾددذس ضُتددشاد اضددزيؽ يدمغددمؼ 



 
 .... دراسة تطبيقية على العاملين بالمستشفيات الحكومية الوظيفى  قالعالقة بين إدارة االحتواء واالحترا

 د / خالد صبيح الهادي تهامى 

 0202  اضشاثغاضؼذد                                اضػغطذ اضؾبدو ػشش                             

86 

 
 

ثبضزؼبغدددص غدددغ اٌخدددشيؽ غضدددص أػػدددبش اضشػبيدددخ اضادددؾًخ زبضطدددت لاضزؼطدددًع لاضشدددشءخ 

 ."ػطه اعؼبد اٌخشيؽ ضًلاضزػشيا لسعبش اضذيؽ ، ؽًش يسمؼ تًف رشز

 بب(Jounathon, 2004)(ب ب0999 بب )تعنناشتدده ؽددًؽ يؼشتددف آخددشلؼ    

اضددم ًثه ثؤؾددف " ؽبضددخ  دددبً ضٍصددبس اضػزشرجددخ ػطدده اْؽزددشاجلت(ب6105 ببعننصاز)اٌ

شددؼمسيخ رؿزددبة اضثددشد ءبضػددب قددم غؼددشض ضطقددامء اضؿثغددًخ ، أل يزمخؼكددب ثاددثخ 

غغددزػشح ، رؿكسددف لعددذاؾًبً ، لرددئدن اضدده اززغددبة ارغبقددبد عددطجًخ ؾؾددم اضؼػددص 

 .لاٌخشيؽ ، لرؿػًخ اضغخط ػطه اضزاد ضذيف "

باٌاظنفىب:بأظثاببتدازباحاترساقب-

 (Wilmar, et al., 2009)اضم ًثه ته  جضؾذلس اْؽزشاص اَعجبة اضػئديخ رزػض   

 : (Paul, 2013)( ، 6102ٌحسيسىب با)

 .ػذظ غشبسزخ اضػم ثًؽ ته ارخبر اضدشاساد -

 .ػذظ رماتش تشل ضطؿػم اضشخاه لاضػكؿه -

 .ػذظ رماتش سدلد تؼص ػؽ اضغكذ اضػجزلش غؽ اضؼبغطًؽ -

 .زضشـ اضزؼبغص اضػجبشش غغ اضػشاه -

 .لزضشح اضػغئمضًبد لاضؼػص ضغبػبد ءميطخصيبدح ػتف اضؼػص  -

 .ةػمض لصشاع اضذلس -

 .ػذظ رذسيت اضؼبغطًؽ ػطه زًثًخ اضزؼبغص غغ اضقامءبد لزًة يزع غماعكزكب -

 .صيبدح اضزمرش لاضؼاجًخ لاِعكبد -

 .عمف  شلب اضؼػص -

 .اؾؼذاظ اَغبؼ اضم ًثه -

 .راًش ؾػط اضؾًبح -

 .ػذظ رماتش اْؽزًبعبد اضػبضًخ لاضػؼؿميخ -

ؼش ثؼذظ اَغدبؼ اضدًبدح ، تبضػؼبغطخ اضاًش ػبدضخ غؽ خجص اضدبئذ رغؼص اضثشد يشاؼة  -

 .اضم ًثه اضم ًثه لاْؽزشاج

 .اضخمب غؽ ؾزبئظ اضخطؤ -
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  .اؼة اْرابْد -

باٌاظنفىب:باظائًباٌرؼاًِبِغباحاترساقب-

اضدم ًثه  ػخ غؽ ردطًدص اْؽزدشاجمعذ اضؼذيذ غؽ اضطشج لاَعبضًت اضزه رػسؽ اضػؿظي   

 .(6102 ب)اٌحسيسىب بب(Jay. 2016)ػٓعف ل

 .رم ًة ػذد زبته غؽ اضػم ثًؽ -

لقًئدخ اضزػدشيا ػشادخ أزضدش رخثًا ؽذح اضزمرش تده اضؼػدص ، ؽًدش أؼ اَءجدبف  -

اضم ًثه ؾزًغخ اضؼػص زثزشاد ءميطخ ، لػذظ لعمد ألخبد ضطشاؽدخ زبتًدخ  ضٓؽزشاج

 .، لػذظ لعمد ألخبد غؾذدح ضطؼػص

 .رماصؼ اضؾًبحاضزشغًغ ػطه رؾدًح  -

لاغ أتسبس ضزؾغًؽ زثبفح اضؼػص لرمتًش اْؽزًبعبد اضػبضًدخ لاضػؼؿميدخ لاضؾدذ غدؽ  -

 .اؾؼضاش اضؼبغطًؽ

 .رؿػًخ سلػ اْثزسبس لاِثذاع -

 .اضزؤزذ غؽ رؿبعت ػتف اضؼػص غغ خذساد اضؼبغطًؽ -

 .اضزؾذيذ اضمااؼ ضُدلاس لاضػغئمضًبد -

ثددشل ضطؼددبغطًؽ ْعددزخذاظ ، لخطددح اض رادػًع اضم ًثددخ ؽزدده رسددمؼ راد غؼؿدى -

 .غكبساركع

 .خطح اضثشل ِخبغخ ػٓخبد اعزػبػًخ ءًجخ ثًؽ اضؼبغطًؽ -

 .اصذاس عذالش رمصيغ اضؼػص ثػب يشاػه اضظشلب اضخبصخ ضطؼبغطًؽ -

 .اعزخذاظ ؾظع رذسيت غزطمسح -

 .رطميش ثشاغظ اْخزًبس لاضزؼًًؽ -

 .اْقزػبظ ثبِصشاف اضم ًثه لاضزدذظ اضػكؿه -

 .اَعمس لاضؾماتضرطميش ؾظبظ  -

غشبسزخ اضؼدبغطًؽ تده صدؿغ اضددشاس لاْػزدشاب ثبؾغدبصاركع تده اضؼػدص ، لاضزشزًدض  -

ػطدده اضؼػددص اضغػددبػه ، لردددذيع ثددشاغظ ضزددمعًككع لرؾذيددذ غغددبْد ػددذظ اضشاددب 

 .ضػؼبضغزكب لرؾدًح اضشاب اضم ًثه
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ح اْؽزدماف ليشن اضجبؽش أؼ زص رطر اضمعبئص يػسؽ رطجًدكب ثثبػطًخ ته  ص اداس         

غؽ خٓش أثؼبدقب اضػخزطثخ اضػزػضطخ ته )غشبسزخ اضػؼطمغبد ، اضذػع اضزسؿمضدمعه ضطؼػدص 

 .، اضزذسيت لاضزطميش ، اْؾذغبط اضم ًثه ، اضزؾثًض لاضزؼميا(

باٌاظنفىب:باحاترساقأتؼاابب-

ب(ب )ػثدهللاب6102)باٌحسيسىب باضم ًثه لتدبً ضذساعخ زًٓ غؽ  رزػضص أثؼبد اْؽزشاج   

 ته :ببب (ب6106(ب ب)تعاضب ب6102(ب ب)اٌشؼالْب ب6102اباآخساْ ب)ااؤب( 6102 

ه شددؼمس اضثددشد ثؼددذظ رؾدًددح اؾغددبصاد ضددرددذؾه اِؾغددبص اضشخادده : ليشددًش ا -2

رزؿبعت لغغدزمن اضزططؼدبد اضشخادًخ ، لرضدر ؾظدشاً ضٓعدزاشاج اضشدذيذ تده 

تده اضؼػدص ، غزططجبد اضؼػص ، لاضده رداده اضشدؼمس ثبضسثدبفح لرؾدًدح اضثشدص 

لخطددخ اِؽغددبط ثبِؾغددبص اضشخادده ، لاددؼة اِؾزبعًددخ ، لاضشددؼمس ثؼددذظ 

 .اضدذسح ػطه اضؼػص ثسثبفح لاؾخثبض اضذاتؼًخ

اضؼدبءثه : لقدم يدشرجط ثشدسص أعبعده ثقداط اضؼػدص ليزقدػؽ اِؽغدبط  اْؾكبذ -0

ثبْعزؿضاب اضؼبءثه لاضغغذن لاضشؼمس ثبؾخثبض اضطبخخ لػدذظ اضددذسح ػطده أداف 

ثشسص عذيذ ، لخذ يظكش اْعدزؿضاب اضؿثغده أل اضؼدبءثه تده شدسص أػدشاض اضؼػص 

عغػبؾًخ رزػضص ته اضشؼمس ثبضزؼت اضشذيذ ػؿذ اْعدزًدب  غدؽ اضؿدمظ ، لػدذظ لعدمد 

 .ءبخخ ضطدًبظ ثؤن ػػص ، اضاشاع اضػغزػش، اِسقبج

: ؽًدش يشدًش اضده غؾبلضدخ اضثدشد اضده  غدغ اْخدشيؽ اضشؼمس ثبضغدطجًخ تده اضؼٓخدبد -5

تاص ؾثغف ػؽ اضؼػدص ؾثغدًبً لثدذؾًبً لاضدزن يدئدن اضده اْؾغدؾبة اضؿثغده لاضؼدطده 

أصددجؼ أزضددش زػؾبلضددخ ضطزؼبغددص غددغ اددامء اضؼػددص اضػزضايددذح ، لشددؼمس اضثددشد ثؤؾددف 

 .خبعًبً ته اضزؼبغص غغ اٌخشيؽ ته اضؼػص ػضضف ، لأؼ ل ًثزف عؼطزف

 اضػًذاؾًخ لاخزجبس اضثشلض :اؽذن ػشش : اضذساعخ 

طًددص لغؼبضغددخ اضجًبؾددبد يغددؼه اضجبؽددش تدده قددزا اضغددضف اضدده رماددًؼ زًثًددخ عػددغ لرؾ    

 اضده ؾزددبئظ اضذساعدخ اضػًذاؾًددخ ، لاضزده رػدذ غددؽ خدٓش رؾطًددص اضجًبؾدبد اضددماسدح لصدمْ

غؾص اضجؾش ابئي اضؼًؿخ اضػخزبسح غؽ اضػغزشثًبد ثدبئػخ اْعزدابف ضطزؼشب ػطه خ
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رؾطًدص اضجًبؾدبد اضزخاادًخ ْخزجدبس غدذن صدؾخ تدشلض اضجؾدش غدؽ خدٓش ، صع 

 .اضؿػبرط اضسػًخ

باٌثنأاخب:باِؼاٌعحظّغب-أ

بظّغباٌثنأاخباذاصنفبِرغنساخباٌثحسب:ب-0

خددبظ اضجبؽددش ثزاددػًع خبئػددخ اعزداددبف رؾزددمن ػطدده غغػمػددخ غددؽ اَعددئطخ اضػؾددذدح      

 ع ثغكمضخ لدخخ ، لرضر ثكذب :اِعبثخ ؽزه يزػسؽ اضػغزداه غؿكع رغغًص اعبثزك

اضزؼددشب ػطدده آساف لارغبقددبد اضؼددبغطًؽ ثبضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ ثشددبؼ أثؼددبد  -

 .لغػبسعبد اداسح اْؽزماف

غؾص اضذساعخ ثشبؼ أثؼبد  اضزؼشب ػطه آساف لارغبقبد اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد -

 .اضم ًثه اْؽزشاج

اضزؼددشب ػطدده آساف لارغبقددبد اضؼددبغطًؽ ثبضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ ؾؾددم غددذن  -

 .اضم ًثه ضذيكع اداسح اْؽزماف ته ردطًص اْؽزشاجغغبقػخ غػبسعبد 

باٌثنأاخب:بِؼاٌعح-6

ثؼذ رغػًغ اضجبؽدش ضددمائع اْعزدادبف لغشاعؼزكدب لاضزؤزدذ غدؽ صدٓؽًزكب َةدشاض    

 .زجؼبد اضدمائع ةًش اضػغزمتبحاضزؾطًص اِؽابئه ، خبظ اضجبؽش ثبع

بِعرّغباػنٕحباٌثحسب:ب-ب

يزسددمؼ غغزػددغ اضجؾددش اضؾددبضه غددؽ عػًددغ اضؼددبغطًؽ ثبضػغزشددثًبد اضؾسمغًددخ اضزبثؼددخ     

ضددذيماؼ ػددبظ لصاسح اضاددؾخ لاضغددسبؼ ػطدده غغددزمن غشازددض غؾبتظددخ اضشددشخًخ ، لضدددذ 

غددشؽطزًؽ ذساعددخ تدده اددمف عددبقػذ ءجًؼددخ غغزػددغ اضذساعددخ تدده رؾذيددذ ؽغددع ػًؿددخ اض

 : (6109اىب ب)بِراٌىب باٌثٕلقػب  غزسبغطزًؽ ،

اعزخذاظ غؼبدضخ رؾذيذ ؽغع اضؼًؿدخ  ضزؾذيدذ ػدذد اضػغزشدثًبد اضػططدمة عدؾجكب  -2

غددؽ اعػددبضه ػددذد اضػغزشددثًبد اضزبثؼددخ ضددذيماؼ ػددبظ لصاسح اضاددؾخ لاضغددسبؼ 

غغزشثه ، ؽًش ثطد  ػدذد اضػغزشدثًبد اضػغدؾمثخ  02ثػشازض اضششزخ لاضجبضاخ 

% ردشيجبً غؽ اعػبضه ؽغع اضػغزشثًبد 32غغزشثه أن  20لتدبً ضزطر اضػؼبدضخ 

 .اضؾسمغًخ ثػؾبتظخ اضششخًخ
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رع اعزخذاظ ءشيدخ اضزمصيغ اضػزؿبعت  ػطه غخشعبد اضخطدمح اَلضده ضزؾذيدذ ػدذد  -0

 –اضػغزشددثًبد اضػططددمة عددؾجكب غددؽ اضزاددؿًثبد ضطػغزشددثًبد اضؾسمغًددخ ) ػبغددخ 

اضزخاددي( اضزبثؼددخ ضددذيماؼ ػددبظ لصاسح اضادددؾخ أؽددبدن -غشزددضن ة-غشزددضن أ

 لاضغسبؼ ثػشازض غؾبتظخ اضششخًخ ، زػب يماؾكب اضغذلش اضزبضه:

ب(0ظدايبزلُب)

باصفباٌؼنٕحباألظاظنحبفىبظا باٌرصٕنفاخباٌّخرٍفح

بٌٍّعرشفناخباٌحىاِنحبتّساوصبِحافظحباٌشسلنح

باٌؼداباٌّطٍاببظحثحبإٌعثحبػداباٌّعرشفناخبٔاعباٌّعرشفى

 غغزشثه لاؽذ %8 0 ػبظ

 غغزشثًبؼ %24 2 غشزضن أ

 غغزشثًبد 6 %42 22 غشزضن ة

 غغزشثًبؼ %24 2 اؽبدن اضزخاي

بِعرشفىب06ب%011ب62باإلظّاٌى

 .0226من ،غزمضه لاضجؿ اٌّصدزب:

ضزمصيدغ ؽغدع اضؼًؿدخ اضضبؾميدخ ػطده اضسدمادس ببرع اعزخذاظ ءشيددخ اضزمصيدغ اضػزؿبعدت -5

اضضٓصخ اضدبئػخ ثبضؼػص ته اضػغزشثًبد اضؾسمغًدخ ، لزدزضر ضزمصيدغ اضؼًؿدخ ػطده زدص 

 زبدس ثشسص غزؿبعت ته غغزشثًبد اضؼًؿخ اَعبعًخ ، زػب يماؾكب اضغذلش اضزبضه 

ب(6ظدايبزلُب)

بػنٕحباٌدزاظحباٌصأايحبأعثحباحاظرعاتح
ب

باٌّعرشفى

ب

باألفساا

دظّاٌىباٌؼدابٌىًب

بوااز

بٔعثحباحاظرعاتحب)%(بتعُباٌؼنٕح

باٌّعرافاجباٌّطٍاب

ب

باٌصلاشيكباٌؼاَ

ب%21ب61ب65ب265باألطثا 

ب%91ب62ب31ب251باٌرّسيط

ب%23ب01ب06ب631باإلاازينٓ

بتٍثنط

ب)ِسوصىبأب(

ب%23ب05ب02ب666باألطثا 

ب%22ب02ب02ب651باٌرّسيط

ب%21ب2ب5ب95باإلاازينٓ

بِنٕاباٌمّح

ب)ِسوصىبأب(

ب%91ب01ب00ب022باألطثا 

ب%011ب60ب60ب316باٌرّسيط

ب%011ب3ب3ب25باإلاازينٓ

ب
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ب(6ذاتغبظدايبزلُب)

 ػنٕحباٌدزاظحباٌصأايحبأعثحباحاظرعاتح

بههنا

ب)ِسوصىبأب(

ب%011ب01ب01ب022باألطثا 

ب%21ب65ب30ب229باٌرّسيط

ب%011ب2ب2ب032باإلاازينٓ

بأتابوثنس

بأب()ِسوصىب

ب%011ب2ب2ب022باألطثا 

ب%011ب01ب01ب022باٌرّسيط

ب%21ب3ب5ب006باإلاازينٓ

بأتابتّاا

ب)ِسوصىبأب(

ب%25ب2ب2ب062باألطثا 

ب%26ب05ب62ب332باٌرّسيط

ب%25ب3ب2ب22باإلاازينٓ

بايسببٔعُ

ب)ِسوصىببب(

ب%21ب06ب05ب611باألطثا 

ب%22ب05ب02ب021باٌرّسيط

ب%011ب2ب2ب031باإلاازينٓ

بوفسبصمس

ب)ِسوصىبب(

ب%011ب5ب5ب25باألطثا 

ب%22ب03ب02ب651باٌرّسيط

ب%011ب3ب3ب52باإلاازينٓ

باٌحعنٕنح

ب)ِسوصىبب(

ب%011ب5ب5ب25باألطثا 

ب%011ب02ب02ب651باٌرّسيط

ب%011ب3ب3ب52باإلاازينٓ

باإلتساهّنح

ب)ِسوصىبب(

ب%011ب2ب2ب25باألطثا 

ب%011ب02ب02ب622باٌرّسيط

ب%011ب2ب2ب22باإلاازينٓ

طةباظساتحب

باٌؼناْب

ب)أتااىباٌرخصص(

ب%011ب2ب2ب29باألطثا 

ب%011ب2ب2ب21باٌرّسيط

ب%011ب6ب6ب05باإلاازينٓ

بتّناخباٌصلاشيك

ب)اتااىباٌرخصص(

ب%011ب6ب6ب02باألطثا 

ب%011ب5ب5ب59باٌرّسيط

ب%011ب6ب6ب05باإلاازينٓ

ب%22ب321ب325باإلظّاٌى
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باٌّعرخدِحب:األظاٌنةباإلتصائنحبب-ظـ

ثؼددذ رغػًددغ اضجبؽددش ضدددمائع اْعزداددبف لغشاعؼزكددب ضطزؤزددذ غددؽ غٓئػزكددب َةددشاض    

ض اضغًدذ ضطجًبؾدبد اضدماسدح ثكدب ضغػًدغ اَعدئطخ ، صدع زؾطًص اِؽابئه لاضزؤزذ غؽ اضزشغًاض

لخدذ ردع اعدزخذاظ اَعدبضًت  Spss  رؾطًص اضجًبؾبد ثبعزخذاظ ؽضغدخ اضجدشاغظ اِؽادبئًخ

 -زبضًخ :اِؽابئًخ اض

لرضدر ضزمصدًة ػًؿدخ  Descriptive statisticsغدًبط اِؽابف اضمصثه  -2

 .اضجؾش

 .لرضر ضدًبط غؼبغص اضضجبد Cronbach Alfaغؼبغص أضثبزشلثؿبؿ  -0

لرضددر ضدًددبط اضؼٓخددبد اْسرجبءًددخ ثددًؽ  Correlationغاددثمتخ اْسرجددبء  -5

 .غزاًشاد اضجؾش

ضدًبط أصش اضػزاًدشاد اضػغدزدطخ   Multiple regressionرؾطًص اِؾؾذاس اضػزؼذد  -2

ػطدده اضػزاًددش اضزددبثغ ، لزددزضر ْخزجددبس غؼؿميددخ اضؼٓخددخ ثددًؽ اضػزاًددشاد لغؼؿميددخ 

 .اضؿػمرط زسص

بذحٍنًباٌصدقبااٌصثاخب:ب-

ضػدًبط اضجؾش  Cronbach Alfa ؿضدذ خبظ اضجبؽش ثؾغبة غؼبغص اضضجبد اضثبزشلؾًب   

ش غددؽ خددٓش ايغددبد اضغددضف اضزشثًؼدده ضػدًددبط اضجؾدد ػددب خددبظ اضجبؽددش ثؾغددبة اضاددذج ، ز

 ( اضزبضه :5ضػؼبغص صجبد اضػدًبط زػب يزقؼ غؽ اضغذلش سخع )

ب(3ظدايبزلُب)

بِؼاًِباٌصثاخبااٌصدقبٌّمناضباٌدزاظح

بِؼاًِباٌصدقبِؼاًِبأٌفاباٌّمناض

 2,63 2,62 غشبسزخ اضػؼطمغبد 

 2,63 2,62 اضذػع اضزسؿمضمعه ضطؼػص

 2,66 2,62 اضزذسيت لاضزطميش

 2,62 2,88 اِؾذغبط اضم ًثه

 2,64 2,60 اضزؾثًض لاضزؼميا

 2,64 2,60 اْؽزماف غؼبغص اضضجبد اضسطه ضػدًبط أداسح
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 2,63 2,62 رذؾه اِؾغبص اضشخاه

 2,68 2,64 اْؾكبش اضؼبءثه

 2,66 2,62 اضشؼمس ثبضغطجًخ ته اضؼٓخخ غغ اٌخشيؽ 

 2,66 2,65 اضم ًثه بغص اضضجبد اضسطه ضػدًبط اْؽزشاجغؼ

 جداسح اْؽزددماف عػددغ أثؼددبد اْؽزددشاليزقددؼ غددؽ اضغددذلش اضغددبثح أؼ عػًددغ أثؼددبد ا   

اضددم ًثه رزػزددغ ثذسعددخ صجددبد لصددذج خميددخ ، لقددزا يؼؿدده أؼ اضػدًددبط يزػزددغ ثبضاددذج 

د لاضضجبد ته عػًغ اَثؼبد اضزه يؾزمن ػطًكب ليػسؽ اْػزػبد ػطًف ته خًدبط غػبسعدب

 .اضم ًثه لأثؼبد اْؽزشاج اداسح اْؽزماف

بػسضباذحٍنًبإٌرائطب:ب-

يزؿبلش اضجبؽش ته قزا اضغضف غدؽ اضجؾدش ؾزدبئظ خًدبط غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف تده    

ضذساعددخ لزددزضر خًددبط أثؼددبد اْؽزددشاج اضددم ًثه ، ثبِاددبتخ اضدده اضػغزشددثًبد غؾددص ا

ػدذغدخ ، لرضدر بس تشلض اضجؾش ، لغطخي َقع ؾزدبئظ اضجؾدش لأقدع اضزمصدًبد اضاخزج

 ػطه اضؿؾم اضزبضه :

بلناضبِّازظاخبداازجباحاتراا بفىباٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظحب:ب-0

رقع غػبسعبد اداسح اْؽزماف ته قزا اضجؾش زًٓ غدؽ غشدبسزخ اضػؼطمغدبد ، اضدذػع     

اضزسؿمضمعه ضطؼػص ، اضزذسيت لاضزطميش لاْؾذغبط اضم ًثه لاضزؾثًض لاضزؼدميا لرضدر 

 ػمػخ غؽ اضػؼبيًش اضمصثًخ ، لخذ يزططت رضر اضدًبط :ثبعزخذاظ غغ

 .اضزؼشب ػطه ءجًؼخ لخمح اضؼٓخخ ثًؽ اضػزاًشاد اضػغزدجطخ اضػشبس اضًكب -

 اضزؼشب ػطه ؾزبئظ خًبط غػبسعبد اداسح اْؽزماف ته اضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ : -

ب:طثنؼحبالاجباٌؼاللحبتنٓبأتؼااباٌّرغنسباٌّعرمًب)بداازجباحاتراا (ب-أ

( غاثمتخ اْسرجبء ثًؽ اضػزاًشاد اضػغزدطخ لززضر غؼبغدص 2يزقؼ غؽ اضغذلش سخع )  

ْسرجدددبء ثدددًؽ زدددص غزاًدددش غغدددزدص لاعػدددبضه اضػزاًدددشاد اضػغدددزدطخ ) غػبسعدددبد اداسح ا

 .اْؽزماف ( لرضر ثبعزخذاظ غؼبغص اْسرجبء اضجغًط لغؼؿميخ اضؼٓخخ ثًؿكػب
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ب(2ظدايبزلُب)

باٌّرغنسباٌّعرمًب)بِّازظاخبداازجباحاتراا ب(اٌؼاللحبتنٓبأتؼااب

باٌّرغنس

باٌّعرمً

ب

بِشازوح

باٌّؼٍاِاخ

ب

اٌدػُب

اٌرىٕاٌاظيب

بٌٍؼًّ

اٌردزيةب

بااٌرطايس

ب

احأدِاضب

باٌاظنفي

اٌرحفنصب

بااٌرؼايط

ِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

ب1,220ب1,529ب1,203ب1,229ب1,239ب0بِشازوحباٌّؼٍاِاخ

ب1,229ب1,200ب1,222ب1,263ب0ب1,239باٌدػُباٌرىٕاٌاظىبٌٍؼًّ

ب1,520ب1,202ب1,521ب0ب1,263ب1,229باٌردزيةبااٌرطايس

ب1,209ب1,252ب0ب1,521ب1,222ب1,203باحأدِاضباٌاظنفى

ب1,206ب0ب1,252ب1,202ب1,200ب1,529باٌرحفنصبااٌرؼايط

ب0ب1,206ب1,209ب1,520ب1,229ب1,220بِّازظاخبداازجبباحاتراا 

( لعدمد ػٓخدبد اسرجدبء ءشديدخ 2ليزقؼ غؽ اضؿزدبئظ اضدماسدح ثبضغدذلش سخدع )   

غمعجددخ ثددًؽ عػًددغ غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف لرضددر ثددذسعبد غزثبلرددخ ، ؽًددش أؼ 

قؿددبذ ػٓخددبد اسرجددبء راددص اضدده دسعددخ تددمج اضػزمعددط ، زػددب يزقددؼ أؼ عػًددغ 

 ،ػٓخبد اْسرجبء عمقشيخ

ا بػٍنىبِعنراىباٌّعرشنفناخبِحنًباٌدزاظنحبٔرائطبلنناضبِّازظناخبداازجباحاترنا-ب

ب)اٌّرغنساخباٌّعرمٍح(ب:

ضػغزشدثًبد غؾدص ئظ خًدبط غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ثب( ؾزدب3يماؼ اضغدذلش سخدع )   

 اضذساعخ زػب يطه : 

ب(5ظدايبزلُب)

بٔرائطبلناضبِّازظاخبداازجباحاتراا بتاٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظح
ببببببببببب

اٌّرغننننننننننساخب

باٌّعرمٍح

اٌّعرشفناخب

ِحًب

باٌدزاظح

بِشازوح

باٌّؼٍاِاخ

باٌدػُباٌرىٕاٌاظى

بٌٍؼًّ

باٌردزية

بااٌرطايس

باحأدِاض

باٌاظنفى

باٌرحفنص

بااٌرؼايط

بِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى
اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌصلاشيكب-0

باٌؼاَ

ب1,209ب6,612ب1,29ب6,223  2,666ب6,291ب1,902ب3,26ب1,205ب3,910ب1,202ب6,212

ب1,219ب3,001ب1,502ب6,222 2,804ب3,506ب1,202ب6,921ب1,232ب6,222ب1,222ب3,130بتٍثنط-6

ِنٕاب-3

باٌمّح

ب1,229ب3,623ب1,922ب3,212ب1,501ب3,322ب1,202ب3,102ب1,202ب6,903ب1,216ب3,002
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ب1,221ب3,302ب1,212ب3,301ب1,903ب3,601ب1,222ب6,900ب1,912ب3,610ب1,251ب2,360بههنا-2

ب1,201ب3,61ب1,512ب3,200ب1,251ب3,120ب1,922ب6,220ب1,522ب3,100ب1,291ب6,902بأتابوثنس-5

ب1,222ب3,120ب1,502ب3,213ب1,212ب3,603ب1,202ب6,209ب1,520ب3,203ب1,209ب3,216بتّااأتاب-2

ب1,205ب3,620ب1,203ب6,922ب1,222ب2,369ب3,112ب6,202ب1,220ب6,950ب1,212ب3,022بايسببٔعُ-2

ب1,222ب6,99ب1,292ب6,502ب1,209ب3,035ب3,512ب6,292ب1,920ب6,220ب1,203ب3,562بوفسبصمس-2

ب1,222ب3,331ب1,519ب6,229ب1,212ب6,216ب3,212ب6,900ب1,229ب6,920ب1,202ب6,920باٌحعنٕنح-9

01-

باإلتساهّنح

ب1,202ب3,112ب1,906ب3,120ب1,202ب3,112ب1,221ب3,302ب1,219ب3,209ب1,290ب6,220

طةب-00

اظساتحب

باٌؼناْ

ب1,212ب3,662ب1,251ب3,220ب1,592ب3,501ب1,222ب6,220ب1,202ب6,210ب1,292ب6,990

ظّناخب-06

باٌصلاشيكب

ب1,529ب3,021ب1,229ب6,292ب1,220ب6,920ب1,502ب3,265ب1,212ب1,509ب1,210ب3,616

 حححح  سحححات    فححححاا  حححح ق    تححح ق  مل قشفتاحححح ااا اححح  ق   قسحححح ( أن مما سححححاا ة ق ح ق  5ويتضحححن احححح  قمححح و    حححح       
ة ق ح ق  تحح ق  أىتححج   فحح  سححا مل افتاحح ج شما سححاا ت سحح،  ي  احح  سححا  ق  سحح  ق فححا    قو حح   ححن قشة  ضحح  وقش

ج مل افتاح   2,234مبت سح  اأ ح    فح   ح ق   سح  وسحات 3,316يتاهحا افتاح ج يهاحا و  ق حع  3,333ق فاةا    ق ع 
 .ق با    ت ىن افت ياا مما ساا ة ق ح ق  ت ق   اشفتا ااا ا  ق   قس  ق ز ازيق ق عام ي ويذق اا ي ف ه

باٌاظنفىبتاٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظحب:باحاترساقلناضبأتؼاابب-6

اضؼدبءثه ،  ) ردذؾه اِؾغدبص اضشخاده ، اْؾكدبذ اضدم ًثه زدًٓ غدؽ يشػص اْؽزشاج    

غددغ اٌخددشيؽ ( لرضددر ثبعددزخذاظ غغػمػددخ غددؽ اضػؼددبيًش ؼمس ثبضغددطجًخ تدده اضؼٓخددبد اضشدد

 اضمصثًخ، لخذ رططت اضدًبط :

اضددم ًثه  اجػزاًددشاد اضزبثؼددخ ضٓؽزددشاضزؼددشب ػطدده ءجًؼددخ لخددمح اضؼٓخددخ ثددًؽ اض -

 .لاضػشبس اضًكب عبثدبً 

 .اضم ًثه ته اضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ شب ػطه ؾزبئظ خًبط أثؼبد اْؽزشاجاضزؼ -

بطثنؼحبالاجباٌؼاللحبتنٓبأتؼااباٌّرغنسباٌراتغب:-أ

( غاثمتخ اْسرجبء ثًؽ أثؼدبد اضػزاًدش اضزدبثغ ، لزدزضر غؼبغدص 4يماؼ اضغذلش سخع )  

اضدم ًثه (  لاعػبضه قدزـ اضػزاًدشاد )اْؽزدشاج اْسرجبء ثًؽ زص غزاًش ربثغ ػطه ؽذح

 .ثبعزخذاظ غؼبغص اْسرجبء اضجغًط لغؼؿميخ اضؼٓخخ ثًؿكػب
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ب(2ظدايبزلُب)

باٌاظنفىبنٓبأتؼااباٌّرغنسباٌراتغبٌالترساقِصفافحباحازذثاطبت

باٌّرغنس

باٌراتغ

ذدٔىباإلٔعاشب

باٌشخصى

باحأهان

باٌؼاطفى

اٌشؼازبتاٌعٍثنحبفىب

باٌؼاللاخبِغباآلخسيٓ

باحاترساق

باٌاظنفى

ب1,951ب1,292ب1,923ب0بذدٔىباإلٔعاشباٌشخصى

ب1,923ب1,222ب0ب1,923باٌؼاطفىباحأهان

اٌشؼازبتاٌعٍثنحبفىباٌؼاللاخب

بِغباآلخسيٓ

ب1,962ب0ب1,222ب1,292

ب0ب1,962ب1,923ب1,951باٌاظنفىباحاترساق

شرجط ثجؼقدكب اضدجؼا ( أؼ عػًدغ أثؼدبد اضػزاًدش اضزدبثغ رد4ليزقؼ غؽ اضغذلش سخع )   

ثؼٓخبد اسرجبء ءشديخ غمعجخ ثذسعبد غخزطثخ ، زػب يزقدؼ خدمح اضؼٓخدخ ثدًؽ زدص ثؼدذ 

 .اضم ًثه( لاعػبضه اَثؼبد اَخشن )اْؽزشاجغؽ أثؼبد اضػزاًش اضزبثغ ػطه ؽذح 

 ًثه ثبضػغزشدثًبد غؾدص اضذساعدخ يمادؼ اضغدذلش اضدم ؾزدبئظ خًدبط أثؼدبد اْؽزدشاج-ة

اضػغزشدثًبد غؾدص اضذساعدخ اضم ًثه تده  ( ؾزبئظ خًبط أثؼبد اْؽزشاج6اضزبضه سخع )

 زػب يطه : ته  ص عبئؾخ زمسلؾب

ب(2ظدايبزلُب)

بٌّعرشفناخٔرائطبلناضبأتؼااباحاترساقباٌاظنفىبتا

بححبوازأابئِحًباٌدزاظحبفىبظًبظا

باٌراتغأتؼااباٌّرغنسب

ب

بب

باٌّعرشفناخ

بذدٔىباإلٔعاشب

باٌشخصى

باحأهان

باٌؼاطفىب

اٌشؼازبتاٌعٍثنحبفىب

اٌؼاللاخبِغب

باآلخسيٓ

باحاترساق

باٌاظنفىب

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

اٌاظطب

باٌحعاتى

احأحسافب

باٌّؼنازى

ب1,221ب2,05ب1,509ب3,501ب1,292ب3,921ب1,202ب2,61باٌصلاشيكباٌؼاَ-0

ب1,222ب3,922ب1,221ب3,920ب1,299ب3,22ب1,222ب3,221بتٍثنط-6

ب1,205ب3,205ب1,921ب3,921ب1,222ب3,200ب1,222ب3,201بِنٕاباٌمّح-3

ب1,202ب3,632ب1,529ب2,001ب1,520ب6,921ب1,202ب3,012بههنا-2

ب1,506ب3,922ب1,229ب2,01ب1,592ب6,992ب1,222ب6,922بأتابوثنس-5

ب1,212ب3,291ب1,209ب2,361ب1,229ب3,520ب1,950ب3,221بأتابتّاا-2

ب1,202ب3,202ب1,292ب2,301ب1,502ب3,929ب1,920ب2,01بايسببٔعُ-2
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ب1,502ب3,560ب1,290ب2,521ب1,292ب3,203ب1,222ب2,51بوفسبصمس-2

ب1,206ب6,291ب1,253ب2,52ب1,930ب3,221ب1,231ب6,521باٌحعنٕنح-9

ب1,262ب3,222ب1,225ب3,929ب1,222ب6,222ب1,229ب6,221باإلتسهّنح-01

اتساظنننننننحببطنننننننة-00

ٌؼنْا با

ب1,222ب3,992ب1,291ب3,221ب1,220ب6,221ب1,292ب3,225

تّننننننننننننننننننننننناخب-06

باٌصلاشيك

ب1,222ب2,01ب1,220ب3,202ب1,902ب3,252ب1,229ب3,523

اضدددم ًثه تددده  دسعدددخ ردددماتش اْؽزدددشاج( أؼ 6ليزقدددؼ غدددؽ اضغدددذلش اضغدددبثح سخدددع )  

 غص اضمعددط اضؾغددبثه َثؼددبد اْؽزددشاجاضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ غخزطثددخ ، ؽًددش عدد

غددؽ اضػغزشددثًبد  2,232اضددم ًثه تدده غغزشددثه اضضخددبصيح اضؼددبظ دسعددخ أػطدده ثماخددغ 

 ؽًش رثبلرذ دسعبد رماتش اْؽزشاج 0,262اَخشن لأخطكع غغزشثه اضؾغًؿًخ ثماخغ 

 .ػًغ اضػغزشثًبد ثًؽ غزمعطخ لغزماتشح ثذسعخ زجًشحاضم ًثه ته ع

باخرثازبفساضباٌثحسب:ب-3

تدده اددمف أقػًددخ اضجؾددش لأقذاتددف رؿددبلش اضجبؽددش اضؿزددبئظ اضزدده رددع اضؾاددمش ػطًكددب     

اداسح اْؽزددماف تدده ردطًددص ثبضزؾطًددص اِؽاددبئه ضػؼشتددخ اضدده أن غددذن رددئصش غػبسعددبد 

 .اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ اْؽزشاج

بآِبهٕابذُبصناغحباٌفسضباٌفسػىباألايبػٍىبإٌحاباٌراٌىب:

اْؽزددماف لاؾخثددبض اضشددؼمس رمعددذ ػٓخددخ راد دْضددخ غؼؿميددخ ثددًؽ غػبسعددبد اداسح   

                              .ضؼدددددددبغطًؽ ثبضػغزشدددددددثًبد غؾدددددددص اضذساعدددددددخزدددددددذؾه اْؾغدددددددبص اضشخاددددددده ضدددددددذن اث

ؾؾذاس اضػزؼذد ْخزجدبس صدؾخ قدزا اضثدشض اضدزن يزقدؼ اْلخذ اعزخذظ اضجبؽش أعطمة 

غؿف لعمد ػٓخخ رؤصًشيخ ثًؽ غػبسعبد اداسح اْؽزدماف لردطًدص اضشدؼمس ثزدذؾه اِؾغدبص 

 .اضشخاه

ع اضزمصدص اضده ًؿخ ردغؽ غثشداد اضؼ ذاس اضػزؼذد ػطه اضجًبؾبد اضػغػؼخلثبعشاف اِؾؾ   

 ضه :اضغذلش اضزب
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ب(2ظدايبزلُب)

بذأشنسبِّازظاخبداازجباحاتراا بفىبذمٍنًباٌشؼازبتردٔىباإلٔعاشباٌشخصى

بٌدىباٌؼاٍِنٓبتاٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظح
بِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

ب

 باٌصغسىبذمديساخباٌّستؼاخ

S. eب

 

R2ب

 

Fب

 

Sig.Fب

ب

باٌرسذنة BبTبSigبRب

 

X1ب:بِشازوحباٌّؼٍاِاخب

X2ب:باٌدػُباٌرىٕاٌاظىبٌٍؼًّب

X3ب:باٌردزيةبااٌرطايسب

X4ب:باحأدِاضباٌاظنفىب

X5ب:باٌرحفنصبااٌرؼايطب

ب

ب1,220-

ب1,296-

ب1,226-

ب1,219-

ب1,222-

ب

ب3,222-

ب2,120-

ب3,020-

ب2,210-

ب6,300-

ب

111, 

111, 

111, 

ب,110

111, 

ب

 ب1,52

ب1,22

ب1,22

ب1,33

ب1,22

بب1,111ب090,2ب1,21ب1,20

ب3

ب2

ب6

ب5

ب0

R( أن غؼبغدص اضزؾذيدذ 8غدؽ اضغدذلش سخدع ) ليزقؼ
2 

% لقدم غدب يؼؿده 42خدذ لصدص  

% غددؽ اضزاًددش تدده اؾخثددبض اضشددؼمس ثزددذؾه اِؾغددبص اضشخادده ضددذن اضؼددبغطًؽ 42أؼ

 .ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ يشعغ اضه اداسح اْؽزماف اضػطجدخ ثزطر اضػغزشثًبد

اضثشػه اَلش ، لاضزن يدذش زػب رجًؽ غؽ اضؿزبئظ اِؽابئًخ أؾكب رذػع صؾخ اضثشض    

اضشدؼمس ثزدذؾى ػطه لعمد ػٓخخ رؤصًش عبضجخ ثًؽ غػبسعبد اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض 

ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾدص اضذساعدخ ؽًدش أؼ غؼبغدص اْسرجدبء  اْؾغبص اضشخاى

، زػب أؼ  لاضشؼمس ثزذؾى اْؾغبص اضشخاىػسغه ثًؽ عػًغ غػبسعبد اداسح اْؽزماف 

 د عبضجخ ، زػدب يزقدؼ غدؽ خدًع اْؾؾذاس ضػػبسعبد اداسح اْؽزماف راد اشبسا غؼبغٓد

(T)  تبؼ زدًٓ غدؽ اضػزاًدشادX5 ,X4 , X3 , X2, X1  غؼؿميدخ ػؿدذ غغدزمن غؼؿميدخ 

α222,2  ،23,2  زػب رئزذ قزـ اضؿزبئظ أيقبً خًػخ ،(F)  لثػغدزمن  8,262 اضزه رجطد

   .اضثشػه اَلش، غػب يؼؿه خجمش اضثشض  α23,2غؼؿميخ 

( أؼ أزضدش غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف 8لضدذ رجًؽ غدؽ اضؿزدبئظ اضدماسدح ثبضغدذلش سخدع )   

رؤصًشاً ته اضشؼمس ثزذؾه اِؾغدبص اضشخاده ضدذن اضؼدبغطًؽ ثبضػغزشدثًبد غؾدص اضذساعدخ 

يطًدف اضدذػع ،غشدبسزخ اضػؼطمغدبد  ، يطًدفيطًف اضزذسيت لاضزطدميش ،قم اضزؾثًض لاضزؼميا

 ،يطًف اْؾذغبط اضم ًثه،معه ضطؼػص اضزسؿمض

وّاباظرؼاْباٌثاتسبتأظٍابباحأحدازباٌّرؼدابحاخرثنازبِندىبصنححباٌفنسضباٌفسػنىبببب

 : اٌصأىبااٌرىبيٕصبػٍى
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 د اداسح اْؽزددماف لاؾخثددبض اْؾكددبذ" رمعددذ ػٓخددخ راد دْضددخ غؼؿميددخ ثددًؽ غػبسعددب

 اضؼبءثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "

ع اضزمصدص اضده ؾذاس اضػزؼذد ػطه اضجًبؾبد اضػغػؼخ غؽ غثشداد اضؼًؿخ ردلثبعشاف اْؾ   

 اضجًبؾبد اضماسدح ثبضغذلش اضزبضه :

ب(9ظدايبزلُب)

باٌؼاطفىبداازجباحاتراا بفىبذمٍنًباحأهانبذأشنسبِّازظاخ

بٌدىباٌؼاٍِنٓبتاٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظح
بِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

 باٌصغسىباٌّستؼاخذمديساخب

S, eب

 

R2ب

 

Fب

 

Sig,Fب

ب

باٌرسذنة BبTبSigبRب

 

X1ب:بِشازوحباٌّؼٍاِاخب

X2ٌٍؼًّ:بب ٌرىٕاٌاظىب ُبا دػ بٌا

X3ب:باٌردزيةبااٌرطايسب

X4ب:باحأدِاضباٌاظنفىب

X5ب:باٌرحفنصبااٌرؼايطب

ب

ب1,20-

ب1,062-

ب1,222-

ب1,132-

ب1,221-

ب

ب3,116-

ب2,192-

ب6,192-

ب3,922-

ب2,302-

ب

111, 

110, 

116, 

113, 

112, 

ب

ب1,20-

ب1,26-

ب1,52-

ب1,22-

ب1,22-

بب1,112ب602,26ب1,53ب1,22

ب2

ب3

ب5

ب0

ب6

R( أؼ غؼبغدص اضزؾذيدذ 6ليزقؼ غؽ اضغذلش اضغدبثح سخدع )
2

لقدزا يؼؿده أؼ  2,35 ثطد  

اضؼدبءثه ضدذن اضؼدبغطًؽ ثبضػغزشدثًبد غؾدص  % غؽ اْؾخثبض ته اضشدؼمس ثبْؾكدبذ35

رددذػع صددؾخ  اضذساعددخ يشعددغ اضدده غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف لاضؿزددبئظ اضددماسدح ثبضغددذلش

غػبسعدبد اداسح  ، ؽًش عبف ػبغص اْسرجبء عدبضت ءدشدن ثدًؽاضثشض اضثشػه اضضبؾه 

 اضػؼبغٓد زػدب يزقدؼ غدؽ خدًع اضؼبءثه ، ثبِابتخ اضه غؼؿميخ قزـ  اْؽزماف لاْؾكبذ

(T)  لثػغزمن غؼؿدمنα 23,2 خجدمش ؼؿده خجدمش اضؿػدمرط لاضدزن يؼجدش ػدؽ لقدم غدب ي

 ،اضثشض اضثشػه اضضبؾه

(اؼ ازضش غػبسعبد اداسح اْؽزماف ردبصًشا 6لضدذ رجًؽ غؽ اضؿزبئظ اضماسدح ثبضغذلش سخع )

ساعددخ قددم اْؾددذغبط تددى ردطًددص اْؾكددبذ اضؼددبءثى ضددذو اضؼددبغطًؽ ثبضػغزشددثًبد غؾددص اضذ

اضدددم ًثى ،يطًددددف اضزؾثًضلاضزؼميا،يطًددددف اضددددذػع اضزسؿمضدددمعى ضطؼػددددص ،يطًددددف غشددددبسزخ 

 اضػؼطمغبد ،يطًف اضزذسيت لاضزطميش

وّاباظرخدَباٌثاتسبأظٍابباحأحدازباٌّرؼندابحاخرثنازبِندىبصنححباٌفنسضباٌفسػنىبببب

 : اٌصاٌسبااٌرىبيٕصبػٍى
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غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف لاؾخثددبض اضشددؼمس " رمعددذ ػٓخددخ راد دْضددخ غؼؿميددخ ثددًؽ 

 ،ثبضغطجًخ ته اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ "

 اضزبضىلخذ رع اضزمصص اضه اضؿزبئظ اضزه يماؾكب اضغذلش    

ب(01ظدايبزلُب)

بذأشنسبِّازظاخبداازجباحاتراا بفىبأخفاضباٌشؼازبتاٌعٍثنحبفىباٌؼاللاخبِغباآلخسيٓ
بِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

 باٌصغسىباٌّستؼاخذمديساخب

S, eب

 

R2ب

 

Fب

 

Sig,Fب

ب

باٌرسذنة BبTبSigبRب

 

X1ب:بِشازوحباٌّؼٍاِاخب

X2ٌٍؼًّ:بب ٌرىٕاٌاظىب ُبا دػ بٌا

X3ب:باٌردزيةبااٌرطايسب

X4ب:باحأدِاضباٌاظنفىب

X5ب:باٌرحفنصبااٌرؼايطب

ب

ب1,913-

ب1,222-

ب1,222-

ب1,222-

ب1,225-

ب

ب5,212-

ب2,251-

ب3,326-

ب2,210-

ب3,963-

ب

111, 

111, 

111, 

111, 

ب,111

ب

ب1,22-

ب1,22-

ب1,53-

ب1,22-

ب1,25-

بب1,111ب092,2ب1,22ب1,32

ب0

ب2

ب5

ب3

ب6

R( أؼ غؼبغدص اضزؾذيدذ 22ليزقؼ غؽ اضغذلش سخدع )  
2

لقدم غدب  2,46خدذ لصدص اضده  

% غؽ اضزاًش تده اضشدؼمس ثبضغدطجًخ تده اضؼٓخدبد غدغ اٌخدشيؽ يشعدغ اضده 46يؼؿه أؼ 

 ،غػبسعبد اداسح اْؽزماف

زػددب رجددًؽ اضؿزددبئظ اِؽاددبئًخ أؾكددب رددذػع صددؾخ اضثددشض اضثشػدده  ، ؽًددش عددبف    

غؼبغص اْسرجبء عبضت ءشدن ثًؽ غػبسعبد اداسح اْؽزماف لاضشؼمس ثبضغطجًخ ته 

اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ ، ثبِابتخ اضه غؼؿميخ قزـ اضػؼبغٓد زػب يزقؼ غؽ خًػخ 

(T)  لثػغزمن غؼؿميخα 23,2 ؿزدبئظ أيقدبً خًػدخ قدزـ اض ، زػب ردذػع(F)  اضجبضادخ

،لقم غب يؼؿده خجدمش اضؿػدمرط اضدزن يؼجدش ػدؽ  α 23,2ثػغزمن غؼؿميخ  6268,

 ،خجمش اضثشض اضثشػه اضضبضش

باخرثازبّٔاذضباٌدزاظحب:ب-

اخزجدبس اضثدشض اضشئًغده ضطذساعدخ  زؾطًٓد اِؽابئًخ اضغبثدخ لثادشضاعزسػبًْ ضط    

 لاضزن يؿي ػطه :

 اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض اْؽزدشاج دْضدخ غؼؿميدخ ثدًؽ غػبسعدبد" رمعذ ػٓخدخ راد 

 اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "

خدددبظ اضجبؽدددش ثدددبعشاف رؾطًدددص اْؾؾدددذاس اضػزؼدددذد لرضدددر ضزؾذيدددذ ءجًؼدددخ اضؼٓخدددخ ثدددًؽ    

اضػزاًدددشاد اضػغدددزدطخ ) غشدددبسزخ اضػؼطمغدددبد ، اضدددذػع اضزسؿمضدددمعه ضطؼػدددص ، اضزدددذسيت 
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 يا( لاضػزاًدش اضزدبثغ لقدم اْؽزدشاجميش ، اْؾدذغبط اضدم ًثه ، اضزؾثًدض لاضزؼدملاضزط

 اضم ًثه ، لخذ عبفد اضؿزبئظ زػب يماؾكب اضغذلش اضزبضه :

ب(00ظدايبزلُب)

باازجباحاتراا بفىبذمٍنًباحاترساقذأشنسبِّازظاخبد

بتاٌّعرشفناخبِحًباٌدزاظحبٌد باٌؼاٍِنٓباٌاظنفى
بِّازظاخب

بداازجباحاتراا 

 باٌصغسىبذمديساخباٌّستؼاخ

S, eب

 

R2ب

 

Fب

 

Sig,Fب

ب

باٌرسذنة BبTبSigبRب

 

X1ب:بِشازوحباٌّؼٍاِاخب

X2ب:باٌدػُباٌرىٕاٌاظىبٌٍؼًّب

X3ب:باٌردزيةبااٌرطايسب

X4ب:باحأدِاضباٌاظنفىب

X5ب:باٌرحفنصبااٌرؼايطب

ب

ب1,622-

ب1,152-

ب1,092-

ب1,122-

ب1,022-

ب

ب5,236-

ب3,622-

ب2,222-

ب6,200-

ب2,202-

بب

111, 

110, 

116, 

111, 

بب,111

ب

ب1,23-

ب1,22-

ب1,52-

ب1,23-

ب1,22-

بب1,111ب632,26ب1,52ب1,32

ب6

ب3

ب5

ب2

ب0

R( أؼ غؼبغددص اضزؾذيددذ 22ليزقددؼ غددؽ اضؿزددبئظ اضددماسدح ثبضغددذلش سخددع )   
2

ثطدد   

يشعغ اضه غػبسعدبد اداسح % غؽ اضزاًش ته اْؽزشاج اضم ًثه 36أن أؼ  2,36

اضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ لقددزا يددذػع صددؾخ اضثددشض اضشئًغدده اْؽزددماف تدده 

 ضطذساعخ لاضزن يؿي ػطه :

 اداسح اْؽزدماف لاؾخثدبض اْؽزدشاج " رمعذ ػٓخدخ راد دْضدخ غؼؿميدخ ثدًؽ غػبسعدبد

 اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ "

اضم ًثه  لاْؽزشاجغػبسعبد اداسح اْؽزماف ثًؽ  ؽًش عبف غؼبغص اْسرجبء عبضت    

α لثػغدزمن غؼؿميدخ  (T) اضػؼبغٓد زػب يزقدؼ غدؽ خدًع ، ثبِابتخ اضه غؼؿميخ قزـ 

 αلثػغددزمن غؼؿميددخ  80,054اضجبضاددخ  (F)، زػددب رئزددذ قددزـ اضؿزددبئظ أيقددبً خًػددخ 23,2

ػبسعدبد لغػب يؼؿه خجمش اضؿػمرط ، لضدذ ارقؼ غؽ رؾطًص اْؾؾذاس أؼ أزضدش اضػ 2,23

اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ قم اضزؾثًض  ًص اْؽزشاجرؤصًشاً ته ردط

يطًددف اْؾددذغبط  ، يطًددف اضددذػع اضزسؿمضددمعه ضطؼػددص ،يطًددف غشددبسزخ اضػؼطمغددبد ،لاضزؼددميا

 .حاَخًش لاضزطميش ته اضػشرجخاضم ًثه ليؤره اضزذسيت 

 أصؿه ػشش : ؾزبئظ اضذساعخ لاضذساعبد اضػغزدجطًخ :

بزاظحب:ٔرائطباٌدب-أ

 أ كشد رطر اضذساعخ ػذح ؾزبئظ ، أقػكب :   
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ذسعددخ رددماتش لعددمد اخددزٓب ثددًؽ اضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ تًػددب يزؼطددح ث -2

 .غػبسعبد اداسح اْؽزماف

يزؼطددح ثذسعددخ رددماتش لعددمد اخددزٓب ثددًؽ اضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ تًػددب  -0

 .اضم ًثه اْؽزشاج

اْؽزددماف لاؾخثددبض اضشددؼمس ثزددذؾه لعددمد رددؤصًش غؼؿددمن ثددًؽ غػبسعددبد اداسح  -5

 .اِؾغبص اضشخاه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ

اضؼددبءثه  د اداسح اْؽزددماف لاؾخثدبض اْؾكددبذلعدمد رددؤصًش غؼؿددمن ثدًؽ غػبسعددب -2

  .ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ

خ تده لعمد رؤصًش غؼؿمن ثًؽ غػبسعبد اداسح اْؽزماف لاؾخثبض اضشؼمس ثبضغطجً -3

 .اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ

غػبسعبد اداسح أ كشد اضذساعخ اضؾبضًخ أؼ قؿبذ ػٓخخ رؤصًشيخ ػسغًخ ثًؽ  -4

ص اضذساعدخ تده اضم ًثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾد اْؽزماف لاْؽزشاج

 غػددب رزشرددت ػطًددف خجددمش اضثددشض اضشئًغدده ضطذساعددخ .ؾددخ زمسلؾددب ددص عبئ

 .لاضثشلض اضثشػًخ

اضم ًثه يزؤصش ثػػبسعبد اداسح اْؽزماف اْ أؼ اضذساعدخ  ثبضشةع غؽ أؼ اْؽزشاج -6

أزذد ػطه اخزٓب رؤصًش رطر اضػػبسعبد ، تدذ عدبف ثؼدذ اضزؾثًدض لاضزؼدميا تده 

اضػشرجخ اَلضه ، صع عدبف ثؼدذ غشدبسزخ اضػؼطمغدبد تده اضػشرجدخ اضضبؾًدخ ، صدع اضدذػع 

ه اضػشرجخ اضضبضضخ ، صع اْؾذغبط اضم ًثه ته اضػشرجخ اضشاثؼدخ ، اضزسؿمضمعه ضطؼػص ت

 .اضػشرجخ اَخًشح ثؼذ اضزذسيت لاضزطميش تى لعبف

ألاددؾذ ؾزدددبئظ اضذساعدددخ أؼ أزضددش غػبسعدددبد اداسح اْؽزدددماف رددؤصًشاً تددده ردطًدددص  -8

اضشددؼمس ثزددذؾه اِؾغددبص اضشخادده ضددذن اضؼددبغطًؽ ثبضػغزشددثًبد غؾددص اضذساعددخ 

صع يطًف اضزذسيت لاضزطميش ، صدع يطًدف غشدبسزخ اضػؼطمغدبد ، صدع  اضزؾثًض لاضزؼميا

 .لعبف رؤصًش اْؾذغبط اضم ًثه ته اضػشرجخ اَخًشح،اضذػع اضزسؿمضمعه ضطؼػص 

اً تده ردطًدص زػب ألاؾذ ؾزدبئظ اضذساعدخ أؼ أزضدش غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ردؤصًش -6

ؼدذ اْؾدذغبط اضدم ًثه اضؼبءثه ضذن اضؼبغطًؽ ثبضػغزشثًبد غؾص اضذساعخ ث اْؾكبذ
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، صدددع عدددبف تددده اضػشرجدددخ اضضبؾًدددخ ثؼدددذ اضزؾثًدددض لاضزؼدددميا ، صدددع عدددبف ثؼدددذ اضدددذػع 

اضزسؿمضمعه ضطؼػص ته اضػشرجخ اضضبضضخ ، صع عبف ثؼذ غشبسزخ اضػؼطمغبد ته اضػشرجخ 

 .اضشاثؼخ ، لعبف ثؼذ اضزذسيت لاضزطميش ته اضػشرجخ اَخًشح

رؤصًشاً ته ردطًص أؼ أزضش غػبسعبد اداسح اْؽزماف لألاؾذ ؾزبئظ اضذساعخ -22

اضشؼمس ثبضغطجًخ ته اضؼٓخبد غغ اٌخشيؽ قم ثؼذ غشبسزخ اضػؼطمغبد ، صع 

يطًددف اضزؾثًددض لاضزؼددميا تدده اضػشرجددخ اضضبؾًددخ ، يطًددف اْؾددذغبط اضددم ًثه تدده 

ف اضػشرجخ اضضبضضخ ، يطًف اضذػع اضزسؿمضمعه ضطؼػص ته اضػشرجخ اضشاثؼخ ، صع عب

 .اضزذسيت لاضزطميش ته اضػشرجخ اَخًشح

باٌراصناخب:ب-ب

داسح اْؽزدماف تده غماعكدخ ته امف غب رمصطذ اضًف اضذساعخ اضؾبضًدخ ؽدمش أقػًدخ ا    

 اضم ًثه ؾمصه ثػب يطه : اْؽزشاج

بس غادددبدس غدددؽ ؽًدددش دخدددخ اخزًددد ػطددده اضػؿظػدددبد اْقزػدددبظ ثػماسدقدددب اضجشدددشيخ -2

ػطدده ؽغددؽ اضزددذسيت لػذاضددخ اضػؼبغطددخ ثددًؽ  اْعددزدطبة ضطؼددبغطًؽ لاضؼػددص عبقددذيؽ

 .اضم ًثه ػطه اضمصمش اضه ثًئخ غؿبعجخ رؾذ غؽ اْؽزشاجاضؼبغطًؽ لاضؼػص 

ًؽ لاضؼػددص ػطدده رؼضيددض ضغماؾددت اضؿثغددًخ لاِؾغددبؾًخ ضطؼددبغطاْقزػددبظ ثدددذس زددبته ثب -0

اْرابش اضثؼبش لرشغًغ اضؼػص اضغػبػه لرذػًع تشج اضؼػص غػدب يدئدن اضده ردطًدص 

 .ثبضغطجًخ ته اضزؼبغص غغ اٌخشيؽ ضذن اضؼبغطًؽ اضشؼمس

راددػًع لاػددذاد دلساد رذسيجًددخ ركددذب اضدده رمػًددخ اضؼددبغطًؽ  لرددمعًككع لستددغ  -5

غغددزمن اغسبؾًددبركع لخددذساركع تدده اضزؼبغددص غددغ اددامء اضؼػددص ، لأؼ رزقددػؽ رطددر 

اضجددشاغظ لدلساد رذسيجًددخ ضطدًددبدح أيقددبً ضشتددغ غغددزمن غكددبساركع تدده اضزؼبغددص غددغ 

 .عًؽ لاضغؼه اضه ؽص غشبزطكع لرؾثًضقع ثشسص عًذاضػشإل

باٌثحازباٌّعرمثٍنحب:-ظـ

ضدذ عبقػذ قدزـ اضذساعدخ تده رؾذيدذ غغػمػدخ غدؽ غػبسعدبد اداسح اْؽزدماف ، زػدب     

اضم ًثه لرضر غؽ خٓش اضذساعدخ  ؽ رطر اضػػبسعبد لاؾخثبض اْؽزشاجأؾكب سثطذ ثً
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ؾدخ زمسلؾدب أل غدغ خ اضشدشخًخ تده  دص عبئؾسمغًخ ثػؾبتظاضػًذاؾًخ ػطه اضػغزشثًبد اض

 رضر غبصاش اضػغبش غثزمؽبً ِعشاف اضػضيذ غؽ اضذساعبد اضزبضًخ :

اضددم ًثه تدده  ددص رمعددط اضزػسددًؽ  خددخ ثددًؽ اداسح اْؽزددماف لاْؽزددشاجدساعددخ اضؼٓ -2

 .اضؿثغه رطر اضؼٓخخ

ؾدخ زمسلؾدب لػطده ضػزاًشاد ته  ص  شلب ةًش  شلب عبئاػبدح دساعخ ؾثظ ا -0

 .أخشن غؽ اضػؿظػبدػًؿخ  

 .خًبط أصش غػبسعبد اداسح اْؽزماف ػطه اَداف اضزؿظًػه ضػغػمػخ غؽ اضششزبد -5

 .دساعخ اضؼٓخخ ثًؽ اداسح اْؽزماف اضشابف اضم ًثى -2

 .دساعخ اضؼٓخخ ثًؽ اداسح اْؽزماف لاضؼذاضخ اضزؿظًػًخ -3

 .دساعخ اضؼٓخخ ثًؽ اداسح اْؽزماف لاضاشاع اضزؿظًػى -4

ب:باٌّساظغ

بب:باٌّساظغباٌؼستنحب:أاحاًب

( ، غزططجبد اداسح اضػماقت ته غؿظػبد اْؽزدماف اضؼدبضه 0223اثشاقًع ، ؾمس ، عؼذ ، خبضذ ، ) -

 02: دساعخ غًذاؾًخ ته لصاسح اضؼطمظ لاضزسؿمضمعًب ، غغطخ اضؼطمظ اْخزابديخ لاِداسيخ ، اضػغطذ 

 .364-220ل .، ل 84، اضؼذد 

اضدم ًثه ػطده تبػطًدخ اِداسح ثدبضزطجًح  أصش اْؽزدشاج ( ،0222بغه عطًع ، )أثم ءف ، ع -

ػطدده اضػغزشددثًبد اضثطغددطًؿًخ اضؾسمغًددخ تدده غؾبتظددبد ةددضح ، اضػغطددخ اضؼطػًددخ ضٓخزاددبد 

 .328-326ل.لاضزغبسح ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ ػًؽ شػظ ، اضؼذد اضضبضش ، ل

ؼدبضه تدده رؼضيددض اِثددذاع ( ، ػٓخددخ اداسح اْؽزددماف اض0224أثدم ضًثددف ، عددؿبف غادطثه غؾػددذ ، ) -

اِداسن : دساعخ رطجًدًخ ػطه ششزخ أعدًمء ضزسشيدش اضجزدشلش ، اضػغطدخ اضؼشثًدخ ضدّداسح ، اضؼدذد 

 .523-066ل 2( ، ل54اَلش ، اضػغطذ )

اضدم ًثه ضدذن اضػدم ثًؽ اِداسيدًؽ  ( ،  دبقشح اْؽزدشاج0222أثم غغدؼمد ، عدػبقش ، ) -

ؼبضه ثدطبع ةضح أعجبثكب لػٓعكب ، سعبضخ غبعغزًش اضؼبغطًؽ ته لصاسح اضزشثًخ لاضزؼطًع اض

  .03-20ل.ةًش غؿشمسح ، زطًخ اداسح اَػػبش ، اضغبغؼخ اِعٓغًخ ،ل

( ، اضذلس اضمعًط ضطػطسًخ اضؿثغًخ ته اءدبس 0226اضجؿمن ، غكب غؾػذ ، غزمضه ، ششية عؼًذ ، ) -

ًثددخ لاضغددطمذ اْعددزجبخه اضؼٓخددخ ثددًؽ ادساذ أخٓخًددخ صددؿبػخ اضدددشاس اضزؿظًػدده لخاددبئي اضم 
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ضُتددشاد ، دساعددخ غًذاؾًددخ ػطدده اضػغزشددثًبد اضؾسمغًددخ ثػؾبتظددخ اضشددشخًخ ، غغطددخ زطًددخ اضزغددبسح 

 .ضطجؾمس اضؼطػًخ ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ اِعسؿذسيخ ، اضػغطذ اضغبدط لاضخػغمؼ ، اضؼذد اَلش

اضدم ًثه ضطؼدبغطًؽ  اْؽزشاجرطجًح عًبعخ اضزذليش ػطه ( ، أصش 0223اضغضاس ، اضغًذ يمعة ، ) -

: دساعخ رطجًدًخ ػطه عبغؼخ دغًبء ، غغطخ اضجؾمس اضزغبسيخ ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ اضضخبصيح ، 

 .اضغضف اَلش ، اضؼذد اَلش

 خددخ ثددًؽ غسمؾددبد اضدًددبدح لاْؽزددشاج( ، دساعددخ اضؼ0226ٓاضؾشيددشن ، ديبؾددب أؽػددذ ػًغدده ، )  -

د اضاددؾًخ ثػؾبتظددخ اضشددشخًخ ، سعددبضخ غبعغددزًش ةًددش اضددم ًثه ضددذن اضؼددبغطًؽ ثدطددبع اضخددذغب

 .غؿشمسح ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ اضضخبصيح

 اصددش اضشػبيددخ اضػكؿًددخ ػطدده اْؽزددشاج( ، 0220بد ادسيددظ أؽػددذ ػطدده ، )اضؾشيددشن ، أيدد -

اضددم ًثه : دساعددخ رطجًدًددخ ػطدده قًئددخ اضكددٓش اَؽػددش ضددذن اِغددبساد اضؼشثًددخ اضػزؾددذح ، 

 .زابد لاضزغبسح ، عبغؼخ ػًؽ شػظ ، اضؼذد اضشاثغاضػغطخ اضؼطػًخ ضٓخ

( ، أصددش غػبسعددبد اداسح اْؽزددماف اضؼددبضه تدده رؿشددًط ساط 0224اضؾغددؿه ، ديؿددب ثبعددع زػددبش ، ) -

اضػبش اضجششن ، دساعخ ؽبضخ غاشب اضشاتذيؽ ته اضؼبصػخ اضؼشاخًدخ ثادذاد ، سعدبضخ غبعغدزًش ، 

 .64-86ل .عبغؼخ اضششج اَلعط ، ل

( ، اداسح اْؽزماف اضؼبضه لرؤصًشقب تده رؼضيدض سأط اضػدبش 0228زمؼ ؾؼػف تكذ ، )اضغؼذلؼ ، صي -

لاضسطًدبد قدبف قًئدخ اضزدذسيظ تده ثؼدا اضغبغؼدبد اضؿثغه : دساعدخ رؾطًطًدخ ٌساف ػًؿدخ غدؽ أػ

 .اَقطًخ اضؼشاخًخ ، زطًخ اِداسح لاْخزابد

لاضم ًثًددددخ ( ، ػٓخددددخ اضؼماغددددص اضزؿظًػًددددخ 0223اضغددددؼذؾه ، ؾددددشغًؽ أؽػددددذ ػجددددذ اضػددددؿؼع ، ) -

ثػغزشدثًبد اضددبقشح اضسجدشن ،  ضدم ًثه ثدبضزطجًح ػطده قًئدخ اضزػدشياا لاضذيػاشاتًخ ثدبْؽزشاج

 .52-05ل.سعبضخ غبعغزًش ةًش غؿشمسح ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ اضدبقشح ، ل

اضم ًثه ؾؾدم ؾػدمرط غدزدشػ ضػغدئمضًخ  ( ، غماعكخ اْؽزشاج0224أؽػذ ، ) اضشؼٓؼ ، تكذ ثؿه -

( ، اضؼددذد 50اضثددشد لاضدًددبدح ، اضػغطددخ اضؼشثًددخ ضطذساعددبد اَغؿًددخ لاضزددذسيت ، اضشيددبض ، اضػغطددذ)

(42). 

( ، دلس اداسح اْؽزدماف اضؼدبضى 0228اغص غؾػمد ػطى ،اضغؼذ ،اؾى صبضؼ غكدذو ،).اضؼجًذو  -

خ ، اضػغطددخ اضػاددشيخ ضطذساعددبد اضزغبسيددخ ، زطًددخ اضزغددبسح ،عبغؼددخ تددى رؼضيددض اضؼذاضددخ اضزؿظًػًدد

 . 52اضػؿامسح ، اضؼذد 

( ، ثؿبف ؾػمرط اداسح اْؽزماف اضؼدبضه تده اءدبس غؼبضغدبد 0222اضؼجًذن ، ؾمس خطًص اثشاقًع ، ) -

رؿمع اضػماسد اضجششيخ لغدذساد رطميش سأط اضػبش اْعزػبػه ، سعبضخ غبعغدزًش ، زطًدخ اِداسح 

 .ْخزابد ، عبغؼخ ثاذادلا
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ه خطددبع اضخذغددخ اضػذؾًددخ اضددم ًثه ضددذن اضؼددبغطًؽ تدد ( ، اْؽزددشاج0225ه ، أدظ ةددبصن ، )اضؼزًجدد -

،  56خ ثؿػط اضشخاًخ لاضشةجخ ته رشذ اضؼػص ، غغطخ اضؼطمظ اِداسيدخ ، اضػغطدذ زػٓخاضسميزه ل

 .530-523ل .، ل 00اضؼذد 

اضدددم ًثه لاضػزاًدددشاد  ٓخدددخ ثدددًؽ أثؼدددبد اْؽزدددشاج( ، اضؼ0222اضثدددبس ، ايػدددبؼ اضغدددًذ ؽبغدددذ ، ) -

اضزؿظًػًخ : دساعخ رطجًدًخ ػطه غؼبلؾه أػقدبف قًئدخ اضزدذسيظ تده عبغؼدخ اضػؿادمسح ، اضػغطدخ 

، اضؼدذد اضشاثدغ ،  58اضػاشيخ ضطذساعدبد اضزغبسيدخ، زطًدخ اضزغدبسح ، عبغؼدخ اضػؿادمسح ، اضػغطدذ 

 .205-222ل .ل

اضدم ًثه ػطده غغدزمن أداف  ش اضػزاًشاد اضػغججخ ضٓؽزدشاج، أص( 0222ثمضظ ، غشيع شؾبرف ، ) -

اضؼبغطًؽ ثبضزطجًح ػطه اِداسح اضػؾطًخ ثػؾبتظخ اضغًدضح ، سعدبضخ غبعغدزًش ةًدش غؿشدمسح ، زطًدخ 

 .اضزغبسح ، عبغؼخ ثؿكب

ؽ تدده  ( ، اضؼماغددص اضػددئصشح ػطدده اْؽزددشاج0220ؽغددبط ، خطًددص عؼثددش ، ) - اضددم ًثه ضددذن اضػػشادًد

 .غغزشثه اضشثبف ثدطبع ػضح ، زطًخ اْخزابد لاضؼطمظ اِداسيخ ، ةضح ، تطغطًؽ

اضؿثغدده تدده غغددبش اضؼػددص ثددًؽ  ( ، غؾددذداد اْؽزددشاج2666ؽددبت، ، ) ؽغددبصن ، غؾػددذ غؾػددمد -

طؼطددمظ أػقدبف قًئدخ اضزدذسيظ ثبضػؼبقددذ اضثؿًدخ ، سعدبضخ دززدمساـ ةًددش غؿشدمسح ، أزبديػًدخ اضغدبداد ض

 .56اِداسيخ ، ل

( ، رسؿمضمعًددب اضػؼطمغددبد لرؤصًشقددب تدده رؾغددًؽ غغددزمن أداف 0222ؽغددًؽ ، يغددشن غؾػددذ ، ) -

 .53، اضؼذد  20اضخذغخ اضثؿذخًخ ، غغطخ اِداسح لاْخزابد ، اضػغطذ 

 ًش ثًئخ ػػص اضزػدشيا ػطده اْؽزدشاج( ، رؤص0226شب ، )ؾغشيؽ ، عشدن ، غؿبش ، تبخمؼ ، سداإد ،  -

 .(58ًثه ضطػػشاًؽ ته لؽذاد اضشػبيخ اضػشزضيخ ، غغطخ اضؼطمظ اضاؾًخ ، اضؼذد )اضم 

ش ، عددطًػبؼ - اضددم ًثه  ( ، أصددش اْؽزددشاج0222ػجددذ، ، ) دليددذاس ، غؾػددمد غؾػددذ ػددمض ، اضجادًد

ضػدذغه اضخذغبد اضػاشتًخ ػطه اْؾغؾبة اضم ًثه ، دساعدخ رطجًدًدخ ػطده اضػادبسب اضزغبسيدخ تده 

 .اضػغطخ اضؼطػًخ ضٓخزابد لاضزغبسح، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ ػًؽ شػظ ، اضؼذد اَلشغؿطدخ اضداًع ، 

ؽزدشاج( ، أ0226ساماؼ ، ءبسج ساماؼ غؾػذ ، ) - ؽ تده ْا اضدم ًثه : دساعدخ  صش أثؼدبد ؽدش اضؼدبغًط

خ اضزغبسح ، عبغؼخ ءؿطب ، اضؼذد اضشاثغ ، ل  .252-80ل .رطجًدًخ ، غغطخ اضزغبسح لاضزػميص ، زًط

اضدم ًثه  ؽ أؾػدبء اضغدطمذ اضدًدبدن لاْؽزدشاج( ، اضؼٓخدخ ثد2666ًبؼ غؾػذ ، )، ػبدش سي سيبؼ -

ضذن اضػشإلعًؽ : دساعخ غًذاؾًخ ضثئبد غخزبسح غؽ اضؼبغطًؽ ، غغطخ اضجؾمس اضزغبسيخ اضػؼبصدشح 

 .، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ عمقبط

أثؼدددبد اداسح ( ، غدددذن ردددماتش 0226ػجدددذ اضغدددزبس ، ؾدددبعه ، تشؽدددبؼ ، غؾػدددذ صدددجؾه ، ) -

اْؽزددماف اضؼددبضه تدده اضػؿظػددبد اضزؼطًػًددخ : دساعددخ اعددزطٓػًخ ٌساف ػًؿددخ غددؽ اَتددشاد 
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اضؼبغطًؽ تده عبغؼدخ رسشيدذ ، غغطدخ رسشيدذ ضطؼطدمظ اِداسيدخ لاْخزادبديخ ، زطًدخ اِداسح 

 .256-223ل .( ، ل56لاْخزابد ، عبغؼخ رسشيذ ، اضػغطذ اضضبضش ،اضؼذد )

اضدم ًثه  ، دساعدخ رؾطًطًدخ ضػؾدذداد اْؽزدشاج( 0222جذ اضؾػًذ ػطه ، )ػجذ اضغػًغ ، عػبش ػ -

ضذن اضػم ثًؽ ثؤعكضح اضخذغخ اضػذؾًخ، غغطخ اضذساعبد اضػبضًخ لاضزغبسيخ ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ 

 .ثؿه عمية ، اضؼذد اَلش

ءجبف اضم ًثه ضذن اَ ( ، اضػؿبؿ اضزؿظًػه لاْؽزشاج0226ػجذ، ، غؾػذ ؽػضح أغًؽ ، ) -

-66ل .( ، اضؼدذد اضضبضدش ، ل66، ثؾش غًذاؾه ثػغزشثه ثؿه عمية اضؼبظ ، اضػغطدذ )

230. 

اضددم ًثه:  أصددش اضشػبيدخ اضػكؿًدخ ػطدده اْؽزدشاج( ، 0220ػدماد ، ػػدشل غؾػددذ أؽػدذ ، ) -

دساعددخ رطجًدًددخ ػطدده قًئددخ اضكددٓش اَؽػددش ضذلضددخ اِغددبساد اضؼشثًددخ اضػزؾددذح ، سعددبضخ 

 .65-45ل.طًخ اضزغبسح ، عبغؼخ ػًؽ شػظ ، لغبعغزًش ةًش غؿشمسح، ز

اضددم ًثه ػطدده عددطمذ اضػماءؿددخ  ( ، رددؤصًش اْؽزددشاج0224ػددذ ػطدده ، )غؾػددذ ، قجددف غؾ -

اضزؿظًػًخ ، دساعخ رطجًدًخ غدبسؾخ ػطه اضػغزشثًبد اضغبغؼًخ ، غغطخ تسش لاثذاع ، اضؼذد 

 .548-506ل .، ل 66

اضم ًثه ته اضمؽدذاد  اضزؿظًػًخ ػطه اْؽزشاجش اضغخشيخ ( ، أص0228غؾػمد ، عبغًخ اضغًذ ، ) -

اضؾسمغًددخ ثػؾبتظددخ اضشددشخًخ ، غغطددخ زطًددخ اضزغددبسح ضطجؾددمس اضؼطػًددخ ، زطًددخ اضزغددبسح ، عبغؼددخ 

 .اضخػغمؼ ، اضؼذد اضضبؾه اِعسؿذسيخ ، اضػغطذ اضخبغظ ل

اًدش لعدًط تده اضؼٓخدخ ثدًؽ ( ، اْؾزػبف اضزؿظًػده زػز0222غؾػمد ، عبضه عًذ ػطه ، ) -

اضم ًثه لاضغدطمزًبد اْؾغدؾبثًخ : دساعدخ غًذاؾًدخ ػطده شدشزبد اضدطدبع اضؼدبظ  ْؽزشاجا

 .ضطجزشلش ، سعبضخ غبعغزًش ةًش غؿشمسح ، زطًخ اضزغبسح ، عبغؼخ ػًؽ شػظ

( ، اداسح اْؽزماف اضؼبضه لأصشقدب تده اَداف اضزؿظًػده : 0222لسد ، ؽغًؽ ، ؽغؽ ، ػجذ، ، ) -

ؿخ غؽ غم ثه اضششزخ اضؼبغخ ضطاؿبػبد اضسكشثبئًخ ، غغطخ اضدبدعدًخ دساعخ اعزطٓػًخ ٌساف ػً

 .(2( ، اضؼذد )20ضطؼطمظ اِداسيخ ، اضػغطذ )
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